
P R O T O K Ó Ł  NR  10/ 2011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego  

w dniu :  12 grudnia  2011  roku. 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie 

według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny  

Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił 

porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na 

posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :  

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2012.  

3. Propozycje planu pracy komisji na 2012r.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
Ad.  1. 
         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Klimek poinformował, że protokół  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wyłożony był  

w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi? 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji 

poddał go pod głosowanie.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.  2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2012. 
 
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, szczegółowo przedstawiła i omówiła projekt budżetu 

Gminy Brzesko na rok 2012 poszczególnymi działami w tym wydatki oraz dochody. Omówiła 

również projekty uchwał.  

Przewodniczący komisji Statutowej Bogusław Babicz, zapytał o lokalizacje sprzedaży 

działek, oraz stref płatnego parkowania.  

Inspektor UM w Brzesku Józef Gądek, wyjaśnił sprawę działek o które pytał pan Babicz. 

Wyjaśnił stany prawne działek gminnych oraz problemy związane z konserwatorem 

zabytków.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała na zapytanie radnego Babicza. 

Wyjaśniła, że to dopiero rok od wprowadzenia stref parkingowych, liczy, że egzekucja 



rozkręci się dopiero w 2012 roku w tym roku długo trwała sama korespondencja z MSWiA 

aby udowodnić, że mamy prawo podejmować te opłaty. Przedstawiła jak będą się kształtowały 

planowane przychody z parkingów BOSiR-u.   

Przewodniczący komisji Statutowej Bogusław Babicz, poruszył sprawę podatku od 

psów oraz sprawę parkowania na nowym Rynku.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, omówił sprawę parkowania na Rynku. Trwają 

konsultacje z przedsiębiorcami oraz mieszkańcami. Burmistrz omówił podatek śmieciowy, 

który będzie dotkliwy dla mieszkańców. Przedstawił najważniejsze inwestycje jakie zostały 

wykonane w 2011r. oraz podziękował radnym za współpracę.  

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek, stwierdziła, że dostawcy powinni w wyznaczonych 

godzinach parkować.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła wydatki oraz dochody z wydziału oświaty.  

Radny Stanisław Góra, przedstawił sprawę oświetleń w gminie.  

W dyskusji poruszono sprawy spółki MPK w Brzesku oraz tematu kontynuacji budowy 

chodników na terenie gminy.  

Przewodniczący komisji Leszek Klimek, zapytał o działkę położoną w Jasieniu.  

Geodeta p. Czernecki wyjaśnił w sprawę działki położonej w Jasieniu o którą zapytał 

przewodniczący komisji.  

Po dyskusji i analizie Przewodniczący komisji przedstawił opinie i wnioski i poddał je pod 

głosowanie:  

Komisja pozytywnie opiniuje projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2012 oraz projekt 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.  

 

Ad. 3 Propozycje planu pracy komisji na 2012r. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Bogusław Babicz, przedstawił radnym plan 

pracy komisji rewizyjnej, zapytał czy są uwagi- uwag brak. Poddał pod głosowanie plan 

pracy. 

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 



Przewodniczący komisji odczytał pismo do wiadomości od mieszkańców wsi 

Mokrzysk.  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo od mieszkańców Mokrzysk w sprawie zabezpieczenia 

środków w budżecie na rok 2012 na kolejny etap budowy chodnika przy ul. Parafialnej w 

Mokrzyskach.  

 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1030. 

                                
                                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                       Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                                                                           LESZEK KLIMEK 
 

 
Protokołowała 

 

Joanna Szczepka 


