P R O T O K Ó Ł NR 13/ 2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu : 16 maja 2012 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. Poprosił o zmianę porządku obrad: aby punkt 3 zamienić na punkt
2. Zmiana została przyjęta jednogłośnie. Poniższy porządek posiedzenia wraz ze
zmianami został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Ocena funkcjonowania MPK.
3. Zaopiniowanie wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok i przygotowanie wniosku o
udzielenie absolutorium Burmistrza Brzeska za rok 2011.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad. 1.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
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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. Ocena funkcjonowania MPK.
Prezes spółki MPK Krzysztof Gawor, poinformował członków pomimo, że zostały
zlikwidowane kursy w weekendy, ilość biletów nieznacznie wzrosła. Nastąpił mały
odzew społeczeństwa w tej kwestii oprócz jednego pisma, które wpłynęło. Porównał rok
2011 w miesiącu styczeń/luty do tego roku 2012r. styczeń/luty. W 2011r. straty były
w wysokości 11 tysięcy złotych, w lutym 2012r. strata już wyniosła 5,8 tysiąca złotych.

Natomiast już wie, że na rok 2012 zamknie się bez zobowiązań, a na koniec kwietnia
tego roku jest nadwyżka dopłat o 10 720 zł.
Przewodniczący komisji Leszek Klimek, przedstawiła sprawę przystanków, które
zarządzane są przez BZK.
Radny Bogusław Babicz, czy kierowcy busów płacą za korzystanie z przystanków.
Prezes spółki MPK Krzysztof Gawor, udzielił odpowiedzi, iż są dwie ustawy, które to
regulują. Teraz jest zależność, taka kiedy wydane było zezwolenie to ta ustawa jest dla
niego obowiązująca. Obecnie występuje okres przejściowy do roku 2016, dopiero
w 2017r. będzie zmiana ustawy, według niego wtedy dopiero będzie kuriozalna sprawa.
Radny Bogusław Babicz, zapytał jak wyglądają tabory autobusowe w spółce?
Prezes spółki MPK Krzysztof Gawor, 4 tabory zostały sprzedane na złom. Obecnie
brakuje jednego autobusu, który mógłby być na zastępstwo kiedy jakiś by nie mógł
wyjechać, nie brakuje bynajmniej autobusu ale jeden zakup autobusu byłby konieczny.
Poinformował, że startuje w przetargach na dowóz dzieci do szkół, jeśli uda się wygrać
to z tych środków to zakupi jeden autobus.
Przewodniczący komisji Leszek Klimek, zapytał w sprawie tankowania autobusów,
przedstawił swoje wyliczenia dojazdu do stacji, gdzie obecnie tankowane są autobusy.
Prezes spółki MPK Krzysztof Gawor, wyjaśnił, że ogłasza przetarg co roku. Orlen
nigdy nie złożył oferty. Trudno kogoś zmusić, żeby wziął udział w przetargu.
Radny Edward Knaga, złożył propozycję, aby brzeskie spółki doszły do porozumienia
i wybudowały jedną stację paliw dla wszystkich spółek (MPK, BZK, MPEC, MZGM).
Prezes spółki MPK Krzysztof Gawor, wytłumaczył dlaczego jest to niemożliwe do
zrealizowania radnemu Edwardzie Knadze.
Następnie przedstawiono problem podjazdu autobusów do szpitala i w związku z tym
poddano pod głosowanie następujący wniosek:
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o umożliwienie zlokalizowania przystanku przy wejściu do SP Z.O.Z
Głosowano jednogłośnie
Po dyskusji komisja przyjęła do wiadomości informację na temat funkcjonowania
spółki MPK.

Ad. 3 Zaopiniowanie wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok i przygotowanie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrza Brzeska za rok 2011.
Przewodniczący komisji Leszek Klimek, poinformował, że wypracował już wstępny
szkic wniosku, przeanalizował dochody i wydatki budżetu Gminy Brzesko za 2011 rok.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła wykonanie budżetu, przedstawiła jak
kształtowały się dochody i wydatki, oraz zadłużenie gminy. Poinformowała członków
komisji, że wykonanie jest lepsze niż były założenia. Następnie przedstawiła informację
o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe, bilans z wykonania budżetu
gminy, bilans majątkowy oraz rachunek zysków i strat. Po przedstawionych
informacjach Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odczytała opinię z Regionalnej Izby
Obrachunkowej, gdzie zaopiniowano budżet pozytywnie bez uwag.
Po dyskusji i analizie Przewodniczący Komisji odczytał wniosek wraz z uzasadnieniem
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzeska absolutorium za 2011r,
po czym poddał pod głosowanie następujące wnioski i opinie:
Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Brzesko za 2011 rok.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Brzeska Panu Grzegorzowi
Wawryka absolutorium za 2011 rok.
Głosowano jednogłośnie.
Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji poinformował, że brak jest pism do komisji.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 1200 do godziny 1330.
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