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Protokół Nr  24/2013 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

 8 maja  2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie: 

 

1. Radny Leszek Klimek - Przewodniczący Komisji;  

2. Radny Edward Knaga – Wiceprzewodniczący Komisji. 

3. Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek– członek Komisji; 

4. Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji; 

5. Radny Bogusław Babicz – Członek Komisji; 

6. Radny Stanisław Góra – Członek Komisji. 

 

Nieobecny na posiedzeniu komisji Radny Jerzy Gawiak . 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Sekretarz Stanisław Sułek; 

2. Zastępca Burmistrza  Jerzy Tyrkiel; 

3. Inspektor Dorota Wąsik; 

4. Skarbnik Celina Łanocha; 

5. Prezes MPK Krzysztof Gawor; 

6. Inspektor Zbigniew Matras. 

 

Mimo prawidłowego zawiadomienia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej  nie przybyła 

skarżąca Pani H.N/ zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia na posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej w dniu 08 maja  2013 r. znajduje się w aktach skargi/.  

 

     Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Leszek Klimek. 

 Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Następnie przedstawił 

proponowany porządek obrad – zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 1 do 

protokołu.   

 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  

2. Analiza skargi Pani H.N. 

3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2012 i przygotowanie 

 wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzeska. 

4. Ocena funkcjonowania Spółki MPK.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

 

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu  3 kwietnia 2013 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad.2. Wyjaśnienia do złożonej skargi przez Panią H.N na Urząd Miejski w Brzesku dot. 

Przewlekłego załatwiania sprawy remontu drogi na os. Uroczym w Porębie Spytkowskiej  

przedstawiła członkom komisji Rewizyjnej Inspektor Dorota Wasik z Referatu Rolnictwa 

UM w Brzesku. Pani Inspektor  objaśniła na mapie przebieg  drogi, oraz jakie są propozycje ze 

strony UM w sprawie przesunięcia drogi. W chwili obecnej są już wszystkie zgody właścicieli 
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gruntów  sąsiednich przez które projektowana jest nowa droga, wcześniej tej zgody nie było.    

W związku z tym w roku bieżącym zostanie zlecone wykonanie projektu budowy nowej drogi a 

w roku przyszłym  Urząd poczyni wszelkie starania  o  środki na podział gruntu i  ostateczną 

budowę drogi. 

 

W dyskusji udział wzięli: Sołtys wsi poręba Spytkowska, członek komisji Stanisław Góra, 

który  przedstawił komisji informacje dot. wykonywanych już przez sołectwo i UM prac 

remontowych na przedmiotowej drodze. Nieprawda jest, że na tej drodze nic nie zostało 

zrobione, prowadzone były wielokrotnie prace remontowe ze środków sołeckich. W chwili 

obecnej została pozyskana ostatnia zgoda właściciela gruntu prywatnego  na budowę nowej 

drogi, zostanie w związku z tym zorganizowane spotkanie zainteresowanych na gruncie i 

poczynione ustalenia. Temat wlecze się już bardzo długo, jednak powyższa droga jest  

sklasyfikowana jako droga dojazdowa do pól  i środki na jej remont i przebudowę  muszą być 

zabezpieczone nie przez wydział inwestycji tylko referat rolnictwa w ramach  środków na drogi 

dojazdowe do pól. 

 

Niektóre głosy w dyskusji: 

 

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek  poinformowała, że komisja Gospodarki Komunalnej 

odbyła wizję lokalną na spornej drodze i stwierdziła, iż nie można mówić, że nic się tam nie 

działo  bo cały czas  coś tam było remontowane. 

 

Wyjaśnienia do skargi złożył również sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 

 

W wyniku dyskusji komisja wyraziła opinie o treści: 

Komisja Rewizyjna  przeanalizowała skargę Pani H.N na niewłaściwe postępowanie Urzędu 

Miejskiego w Brzesku w przedmiocie remontu drogi  na Os. Uroczym w Porębie Spytkowskiej i 

uznała skargę za bezzasadną. 

Głosowano 5 za, Radny Stanisław Góra nie brał udziału w głosowaniu. 
 

 

Ad.3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2012 i przygotowanie 

 wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzeska. 

 

Analizy wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2012 dokonała Skarbnik Gminy Celina 

Łanocha. 

Pani skarbnik przedstawiła realizacje dochodów i wydatków budżetowych roku 2012. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Klimek  odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia Absolutorium Burmistrzowi Brzeska z tytułu  wykonania budżetu Gminy 

Brzesko za rok 2012. 

 

Opinia komisji: Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za rok 2012 i pozytywnie go zaopiniowała. Komisja wnioskuje do Rady 

Miejskiej w Brzesku o udzielenie Burmistrzowi Brzeska Grzegorzowi Wawryka Absolutorium 

za 2012 r. Głosowano jednogłośnie / 5 za/  

 

 

Ad.4. Ocena funkcjonowania Spółki MPK.  

Inspektor Zbigniew Matras przybliżył członkom komisji  informacje  dot. prawnych 

możliwości przekształcenia Spółki MPK i połączenia ze Spółką BZK.   
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Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek  stwierdziła, że z jej obserwacji wynika iż w autobusach 

miejskich niekiedy jedzie po 3 osoby. Rozumie, że jest ciężko z pracą  w dzisiejszych czasach, 

ale gmina nie może być instytucja charytatywną i  dopłacać do nierentownej spółki co roku z 

budżetu miliony złotych. 

 

Radny Bogusław  Babicz przedstawił komisji wyniki dyskusji na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Statutowej  w sprawie wniosku radnego Ojczyka i połączenia Spółki MPK z BZK, oraz 

możliwości dalszego funkcjonowania Spółki BZK w nowych strukturach i  w obecnym stanie. 

Komisja Statutowa po szerokiej dyskusji uznała, że połączenie  spółek jest dla gminy 

nieopłacalne, przybliżył z jakich powodów. 

 

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel  przypomniał  działania prowadzone przez UM, aby 

wesprzeć działalność Spółki MPK  do chwili obecnej i nie rezygnowania z transportu 

zbiorowego dla mieszkańców Gminy Brzesko. Nieuchronne jest to, że wielu mieszkańców 

korzysta z własnego transportu  i z tego tytułu   usługi transportowe świadczone przez MPK 

będą wygasały. Ponadto pan Burmistrz zwrócił uwagę członków komisji na wielokrotne żądania 

pracowników MPK dot. podwyżek wynagrodzeń. 

 

Głos zabrał Prezes Spółki MPK Krzysztof Gawor przedstawił komisji informacje dot. 

świadczonych przez Spółkę dowozów i odwozów dzieci do szkół w różnym czasie, o ilości 

pasażerów w autobusach, gdzie co roku ta liczba gwałtownie maleje, jakości  taboru 

autobusowego Spółki, propozycji wejścia w życie  ustawy regulującej transport zbiorowy. 

 

Radny Edward Knaga powiedział, że musimy  przygotować mieszkańców naszej gminy jeśli 

nie będą korzystać z usług naszej spółki na to, że Spółka MPK  nie utrzyma się sama i musi 

zostać zlikwidowana. 

Jeśli  wejdzie w życie w roku 2016 wspomniana przez pana prezesa  spółki  ustawa  regulująca 

transport zbiorowy to wiele przewoźników w tym również prywatnych zostanie 

zlikwidowanych. Mieszkańcom należy to uświadomić, bo on sam nie zagłosuje już przy 

projekcie budżetu na kolejny rok za  kwotą np. 800 tysięcy złotych jako kolejnej dotacji dla 

MPK.  

 

Radny Stanisław Góra poruszył problem  braku kursów w godzinach wieczornych do Poręby 

Spytkowskiej w wyniku czego młodzież szkół średnich, która uczy się w godzinach 

popołudniowych nie ma czym wrócić do domu po lekcjach. 

 

Pan  Krzysztof Gawor odpowiedział, że ten problem jest dostrzegany przez Spółkę, jednak  tej 

młodzieży  jest niewiele  i  należy się zastanowić czy nas na to stać. 

 

Po szerokiej  dyskusji komisja podjęła wniosek o treści: 

Komisja wnioskuje do Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Brzesku o 

przygotowanie analizy istniejących połączeń komunikacyjnych utrzymywanych przez Spółkę 

MPK w Brzesku pod kątem ich opłacalności i zaproponowania korekt do istniejących kursów od 

1 września br. Głosowano jednogłośnie. 

 

Ad.5. Spraw bieżących brak 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.9.00-12.30 

       Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Rady  

        Miejskiej w Brzesku 

        Leszek Klimek 
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Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


