Protokół Nr 6/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
21 czerwca 2017 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w
Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
•
•
•
•
•
•
•

Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicząca Komisji;
Radny Marcin Ciurej – członek Komisji;
Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji;
Radna Maria Kucia – Członek Komisji;
Radny Leszek Klimek - Członek Komisji
Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji
Radny Krzysztof Bogusz - członek Komisji;
•

Nieobecna usprawiedliwiona Radna Maria Kądziołka – członek
Komisji;

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
•
•
•

Prezes Spółki MPK Paweł Pabian;
Pan Marcin Ciurej MPK Brzesko;
Pani Agata Halik MOPS w Brzesku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca
Komisji Radna Barbara Borowiecka powitała wszystkich zebranych na
posiedzeniu komisji.
Na podstawie listy obecności przewodnicząca
stwierdziła
prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka zapytała, czy są uwagi do
porządku posiedzenia komisji – uwag członków komisji brak.
Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia komisji.
Poinformowała, że protokół z posiedzenia komisji był wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, przesłany zainteresowanym
członkom komisji, można było zgłaszać ustne i pisemne uwagi do
protokołu.
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Za przedstawionym porządkiem
jednogłośnie jak niżej:

posiedzenia

komisji

głosowano

1. Informacje dotyczące działalności spółki MPK- założenia na
2017r.
2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w
okresie wakacji w Gminie Brzesko.
3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2016.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 29 maja 2017r. (protokół był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku pokój nr
13).
5. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne
wnioski.
Ad.1.Informacje dotyczące działalności spółki MPK- założenia na
2017r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Borowiecka
przypomniała, że tematem najbliższej sesji RM jest min.
sprawozdanie z działalności Spółki MPK dlatego też komisja
rewizyjna
dokona analizy działalności spółki. Ponadto pani
przewodnicząca przypomniała, że radni otrzymali informacje jw.
w wersji elektronicznej i mieli możliwość się z nią wcześniej
zapoznać.
Prezes Spółki MPK Paweł Pabian
omówił sprawozdanie z
działalności Spółki MPK wg. załącznika do protokołu komisji.
Poprosił o wprowadzenie poprawki na str. 25 - błędu technicznego
dot. planowanego działania dot. ustanowienia operatora, powinno
być 2018 , a jest 2017 r.- wyjaśnił czym ta zmiana jest spowodowana.
W dyskusji nad sprawozdaniem Pan Prezes Pabian przedstawił
dodatkowo jaki nastąpił wzrost frekwencji w komunikacji miejskiej
i czym to jest spowodowane min. zwiększeniem ilości kursów MPK w
Szczepanowie i Buczu, zmiany stref biletowych gdzie strefy zostały
wydłużone.
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Radna Barbara Borowiecka – na
uwagę zasługuje fakt
zaangażowania min. mieszkańców z korzystania z usług MPK na co
miała wpływ modernizacja, zakup nowszego taboru, dopasowanie
rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów i przeprowadzone konsultacje
i widzimy efekty tych działań.
Prezes Spółki MPK Paweł Pabian - nastąpił procentowy wzrost
sprzedaży biletów MPK min. biletów miesięcznych.
Radna Barbara Borowiecka – jeśli wrasta ilość sprzedaży
biletów to i wzrasta dochód spółki. Przypomniała wysokości dopłat
z budżetu gminy dla Spółki MPK.
Radna Maria Kucia zapytała w sprawie dot. linii nr 9 z Okocimia
około godziny 5.00 . Był to pierwszy kurs , bardzo wygodny i został
zabrany . Poprosiła by rozeznać wśród mieszkańców czy nie ma takiej
potrzeby by go uruchomić ponownie szczególnie dlatego, że jechał
pod szpital i starsze osoby z niego często korzystały.
Prezes Spółki MPK Paweł Pabian odpowiedział, jeśli chodzi o ten
kurs nie mieliśmy żadnej informacji by ktoś był zainteresowany i
chciałby jechać. W Jasieniu również prywatny przewoźnik
zrezygnował z kursu o takiej godzinie bo nikt nie jeździł. Kiedyś na
wniosek mieszkanki ul. Browarnej został uruchomiony kurs o
godzinie 6.00 do kościoła, po roku czasu został zlikwidowany bo nie
było pasażerów i nie ma z tego powodu żadnego sprzeciwu. Jeśli są
wnioski zgłaszane to je testujemy. Najbardziej satysfakcjonujące
byłoby dla pasażerów gdyby kursy były po godzinie 18 tej, jednak nie
mamy na to środków finansowych.
Radna Barbara Borowiecka przypomniała, że zgłaszała kiedyś
potrzebę zmiany kursów na Osiedlu Jagiełły- boczna ulica. Czy
rozważana była możliwość by przynajmniej dwa razy w tygodniu taki
kurs dla starszych osób uruchomić do szpitala lub do miasta by
mogły spokojnie i bez problemu dojechać.
Prezes Spółki MPK Paweł Pabian odpowiedział, że analizowano
potrzebę jednak jest zbyt mała odległość do przystanku . Jest tam
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mało miejsca i przy tym stanie taboru nie zawsze jest możliwość by
tam jeździł mały autobus, a z dużym byłby kłopot z zawracaniem. Z
punktu logistycznego wolałby takiego wniosku nie realizować.
Pan Marcin Ciurej – zwrócił uwagę , że w niedalekiej odległości
są trzy przystanki autobusowe co 100 metrów więc można wybierać.
Ponadto Pan Ciurej oraz Prezes MPK Paweł Pabian na zapytanie radnej
Borowieckiej przybliżyli komisji informacje dot. złożonego wniosku
i możliwości pozyskania środków finansowych na zakup taboru
niskoemisyjnego z RPO.
Radny Leszek Klimek nawiązał do tematu likwidacji gimnazjów i
wielkosci dopłat do spółki z budżetu gminy , czy rozważane są
możliwości pozyskania dodatkowych dochodów do spółki tracąc ten
dochód.
Prezes Paweł Pabian odpowiedział, na pewno ta zmiana będzie dla
nas mniej korzystna finansowa ale jednocześnie ci uczniowie staną
się uczniami klas pierwszych szkół średnich i będą korzystać z MPK
płacąc bilet za przejazd. Od września ub. roku przejęte zostały przez
spółkę dowozy do szkół podstawowych z całej gminy Brzesko,
świadczymy dowozy na basen ze wszystkich szkół. Jeśli spółka nie
będzie realizować większych przewozów to te największe autobusy
będziemy musieli sprzedać. Są również założenia wniosku do RPO iż
jeśli pozyskamy środki na zakup 4 autobusów to tych największych
musimy się pozbyć. Ze względu na ilość pasażerów spółka jest
zmuszona przechodzić z autobusów na busy , taki bus zostanie w
najbliższym czasie zaprezentowany na terenie Gminy Brzesko,
zostanie wypożyczony z Cieszyna.
Następnie w dyskusji omówiono temat kursu linii nr 8 do Jasienia.
Radna Barbara Borowiecka odniosła się do sprawozdania jw.
zapytała w temacie uruchomienia dodatkowej linii autobusowej do
dworca autobusowego.
Prezes Paweł Pabian wyjaśnił, że prawdopodobnie w roku
przyszłym zostanie uruchomiony dworzec PKS , planowane jest
uruchomienie miejskiej linii wahadłowej Szpital- dworzec PKS –
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dworzec PKP, bo kolej się rozwija i dojazd do dworca w przeciągu pół
godziny byłby dogodny dla pasażerów, jednak jest to kwestia
przyszłości.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że spółka poszukuje
wciąż nowych rozwiązań funkcjonowania , są organizowane w okresie
letnim wycieczki, czy jest gotowy odpowiedni tabor w MPK by te
wycieczki obsłużyć?.
Prezes Paweł Pabian – spółka posiada jeden autobus
turystyczny który spełnia potrzebne kryteria – przedstawił jakie.
Tym jednym autobusem organizujemy wycieczki do 40 km, jest on
sprawny technicznie nie ma jednak klimatyzacji. Naszym marzeniem
jest pozyskanie w przyszłości środków finansowych na zakup
typowego autobusu turystycznego bo zapotrzebowanie ze strony
szkół na taka usługę jest bardzo duże, a koszt zakupu takiego
autobusu na dobrym poziomie to kwota około 150 tysięcy złotych.
Radna Barbara Borowiecka zapytała, czy są plany w zakresie
wzrostu zatrudnienia w spółce i podwyżki wynagrodzeń.
Prezes Paweł Pabian odpowiedział, że nie ma takich planów
ponieważ jeszcze nie wiadomo co będzie dalej z przewozami szkolnymi
i być może będą konieczne redukcje etatów –przedstawił kogo mogą
dotyczyć.
Przedstawił
również
informacje
dot.
podwyżki
wynagrodzeń kierowców. Od września opiekę nad przewozami przejęła
Spółka MPK.
Radna Barbara Borowiecka przypomniała, że z bezpłatnych
biletów MPK korzystają osoby niewidome, poprosiła o informacje ile
takich osób jest odnotowanych.
Pan Marcin Ciurej odpowiedział,

autobusami jeżdżą głownie

osoby niedowidzące, ale osoby niewidome bardzo sporadycznie.
Radna Barbara Borowiecka – zapytała, czy można rozszerzyć te
przywileje dla osób na wózkach inwalidzkich. Ma tutaj na myśli
założenia na przyszłość, gdyby się udało zakupić nowe autobusy.
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Pan

Marcin

Ciurej

odpowiedział

i

przedstawił

potrzebne

wymagania dla autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wprowadzenie dodatkowych ulg jest w gestii Rady Miejskiej.
Prezes Paweł Pabian odpowiedział - wprowadzenie dodatkowych
ulg jest w gestii Rady Miejskiej. Jeśli zostanie podjęta taka uchwała
to bez większych problemów spółka zrealizowałaby takie zadanie.
Radna Barbara Borowiecka byłoby to takie otwarcie się nie
tylko na potrzeby osób niewidomych ale również osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Radny Krzysztof Bogusz – zapytał , czy jest przypisany autobus
bezpośrednio do linii autobusowej bo wówczas byłoby wiadomo , że na
tej konkretnej linii kursuje taki autobus, tak jak jest w przypadku
PKP.
Prezes Paweł Pabian odpowiedział w jaki sposób przydzielane są
autobusy do poszczególnych linii. Jeśli nie występuje jakaś awaria
to 5 autobusów liniowych jest dostosowanych do tego by przewozić
osoby niepełnosprawne.
W dyskusji omówiono temat wykorzystywania autobusów MPK do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Więcej pytań brak.
Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka podziękowała za
przygotowanie i przedstawienie sprawozdania jw.
Opinia komisji:
Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności
Spółki MPK w Brzesku za 2016 rok oraz bieżącymi informacjami z
funkcjonowania Spółki, przedstawionymi przez Prezesa Spółki –
przyjmuje te informacje
do wiadomości, pozytywnie opiniując
funkcjonowanie Spółki. Głosowanie jednogłośnie
Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka- wyjaśniła, że
komisja pozytywnie oceniła działalność Spółki MPK ponieważ
podejmowane działania wiążą się z bezpieczeństwem naszych
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mieszkańców i zabezpieczeniem ich potrzeb.

Ad.2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w
okresie wakacji w Gminie Brzesko.
Informacje na temat planowanego wypoczynku w okresie wakacji
przedstawiły kolejno Dyrektor PiMBP Karina Legutek i Pani Agata
Halik MOPS w Brzesku. Informacje stanowią załączniki do protokołu
komisji.
Pani Karina Legutek przedstawiła sprawozdanie
dot.
organizowanych zajęć w czasie wakacji w bibliotece głównej oraz
filiach bibliotecznych.
Komisja zapoznała się również z organizacją zajęć w czasie wakacji
organizowanych przez MOK wg. załącznika do protokołu komisji.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka dodała, że
przedstawione plany działalności w okresie wakacyjnym są bardzo
atrakcyjne, bogate, za co bardzo dziękuje.
Opinia komisji:
Komisja
Rewizyjna
przyjęła
do
wiadomości
przedstawione przez Dyrektor PiMBP MOK oraz MOPS w
temat planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży
wakacyjnym w Gminie Brzesko pozytywnie je opiniując.
jednogłośnie

informacje
Brzesku na
w okresie
Głosowanie

Ad.3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2016.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka odczytała treść opinii
RIO w Krakowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej RM w Brzesku w sprawie udzielenie Burmistrzowi
Brzeska z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok oraz
przedstawiła projekty uchwał w sprawach:
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016 wraz z
uzasadnieniem ;
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absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania

budżetu Gminy Brzesko za rok 2016;
pinia komisji:
Komisja Rewizyjna zapoznała się z opinią RIO w Krakowie z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM w
Brzesku w sprawie
udzielenie Burmistrzowi Brzeska z tytułu
wykonania Budzetu Gminy za 2016 rok oraz pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała projekty uchwał w sprawach:
 zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok
2016;
 absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania
budżetu Gminy Brzesko za rok 2016;

Ad.4. Przyjęcie protokołu z dnia 29 maja 2017r. (protokół był wyłożony
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku pokój nr 13).
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka przypomniała, że
protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej , został
również przesłany zainteresowanym członkom komisji , zapytała czy
są uwagi do protokołu – uwag brak.


Protokół z dnia 29 maja 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne
wnioski.
 Zapoznanie się z opinią prawną radcy prawnego dot. zmian
zastosowania budżetu obywatelskiego tylko do terenu miasta zaś
na terenach wiejskich wdrażanie funduszu sołeckiego.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka – poinformowała, że
na wniosek Komisji Spraw Obywatelskich oraz Przewodniczącego
Komisji radnego Krzysztofa Bogusza została przedstawiona opinia
prawna radcy prawnego dot. zmian
zastosowania budżetu
obywatelskiego: tylko do terenu miasta, zaś na terenach wiejskich
wdrażanie funduszu sołeckiego.
Przewodnicząca odczytała treść powyższej opinii prawnej.
Przypomniała, że jesteśmy Gminą miejsko – wiejską, a budżet
obywatelski dotyczył całej gminy. Skorzystaliśmy z takiej
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możliwości w 2015 roku przyjęta uchwałą. Po głosowaniu złożyliśmy
do regulaminu konieczne propozycje zmian regulaminu do
uwzględnienia przez Komisje Spraw Obywatelskich i przygotowania
stosownego projektu uchwały. Budżet obywatelski ze zmianami na
następny rok nie został przygotowany i uchwalony. W tej chwili
propozycje wniosku do realizacji, jak wynika z opinii prawnej
łączenie funduszu sołeckiego z budżetem obywatelskim, która jest
przedstawiona
jako propozycja przewodniczącego komisji Spraw
Obywatelskich we wniosku na 2018 roku brak możliwości do wdrożenia
w takim zapisie ponieważ w marcu 2017 roku została przyjęty
projekt uchwały odnośnie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego,
przyjęty przez Radę Miejską na sesji w marcu. W tym zapisie byłaby
możliwość wdrożenia wniosku dopiero na w roku 2019. Mając to na
uwadze, by wniosek mógł być realizowany w 2018 roku zaproponowała
by powtórnie przedstawić wniosek przedstawiony już na komisji
oświaty zwrócenia się do burmistrza by przygotował stosowne
zasady, a co najważniejsze zabezpieczył w budżecie gminy środki
finansowe na 2018 rok na realizację budżetu obywatelskiego.
Radny Krzysztof Bogusz – przypomniał, że w tej kwestii od wielu
lat wypowiadał się wielokrotnie , chodzi głównie tutaj o refundację
części środków finansowych, które w różnych wysokościach mogą do
nas wrócić. Jeśli chodzi o fundusz sołecki są założenia, tak jak pani
przewodnicząca kiedyś powiedziała, że są możliwości iż około 16 %
środków zwróci się, to jeśli np. wydamy kwotę 300 tysięcy złotych na
realizacje inwestycji na sołectwach to 16 % jeszcze do nas wróci. Jest
to dobre rozwiązanie – wyjaśnił dlaczego, tylko należy się już w
miesiącu marcu wziąć do pracy i uchwalić budżet sołecki tak jak
należy. Nie wnika w to kto jest odpowiedzialny w Urzędzie za
dokonanie zmian w zapisach regulaminu , komisja wypracowuje
wnioski
natomiast
ich
realizacja
winna
nastąpić
przez
odpowiedzialne osoby w UM, które się takimi sprawami zajmują. Były
różne propozycje ze strony radnych np. na przykładzie gminy Nowy
Wiśnicz
by
zaproponować
podział
budzetu
obywatelskiego
proporcjonalnie do liczby mieszkańców, nie byłoby z tym kłopotu bo
każde sołectwo i osiedle otrzymałoby środki w stosunku do liczby
mieszkańców i przeznaczy je na co będzie chciało. Na posiedzeniu
komisji spraw obywatelskich wiele razy poruszany był temat
wypracowania innych rozwiązań w tym zakresie jak np. zmian do
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statutu sposobu głosowania w trakcie wyboru sołtysów na osiedlach
i sołectwach oraz zmiany statutów sołectw.
Radna Barbara Borowiecka dodała, że w statucie jest zapis, że
głosowanie w tym zakresie jest takie same jak do rady miejskiej.
Dobrze by było by ten temat był przedstawiony na sesji by wszyscy
radni o tym wiedzieli i mogli się z nim zapoznać.
Radny Krzysztof Bogusz dodał, że w związku z tym została
wypracowana opinia prawna dot. możliwości wdrożenia równolegle
funduszu sołeckiego i funduszu obywatelskiego.
Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, nie jest przeciwko
wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, ale ponownie przypomina iż
jeśli projekt uchwały dot. wyodrębnienia funduszu sołeckiego jest
przyjęty w marcu, a jest 21 czerwca , jest to już po terminie, a
realizacja wniosku będzie możliwa po ponownym przedstawieniu tego
wniosku w 2018 r. na zebraniach sołeckich i komisjach Rady Miejskiej.
W dyskusji komisja odniosła się także do sposobu zwołania
zebrania sołtysów w temacie funduszu sołeckiego i możliwości
uchwalenia tego funduszu, zaangażowania w te prace pracowników
UM., a także mieszkańców zrównoważonego rozwoju
Radny Leszek Klimek – osobiście jest przeciw wyodrębnienia
funduszu sołeckiego w budżecie gminy, nigdy na to się nie zgodzi.
Radny Krzysztof Bogusz – stwierdził, że to samo jest na
zebraniach, ludzie nie widzą jak miasto nas źle traktuje . Przez 20 lat
nie można się doprosić nawet kawałka chodnika.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka – przypomniała, ze
chodnik jest przy drodze powiatowej.
Przewodnicząca komisji zaproponowała i
wniosek o treści:

poddała pod głosowanie

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie
do końca miesiąca sierpnia br. zasad stworzenia budżetu
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obywatelskiego oraz zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel na
2018 rok, przy założeniu podziału środków proporcjonalnie do liczby
mieszkańców każdej jednostki pomocniczej.
Głosowano 5 za, 1 radny nie głosował;
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca komisji Barbara
Borowiecka zakończyła posiedzenie komisji.
Pełna dyskusja członków komisji znajduje się na płycie CD – stanowi
załącznik do protokołu.
Posiedzenie trwało od godz. 12.00- 14.20
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
RM w Brzesku
………………………………………………………
Barbara Borowiecka

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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