Protokół Nr 9/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
25 września 2017 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
1. Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicząca Komisji;
2. Radny Marcin Ciurej – członek Komisji.
3. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji;
4. Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;
5. Radna Maria Kucia – członek Komisji;
6. Radny Leszek Klimek - członek Komisji.
7. Radny Grzegorz Kolbusz- członek Komisji.
8. Radny Krzysztof Bogusz- członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
•

Skarbnik Gminy Celina Łanocha;

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara
Borowiecka. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji.
Następnie przywitała członków komisji oraz zaproszonych gości.. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji

przedstawiła porządek posiedzenia i poddała je pod

głosowanie- porządek przyjęto jednogłośnie. Uwag do porządku brak.
Porządek posiedzenia:
•

Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2017 r.
(Inf. radni otrzymali w wersji elektronicznej).

•

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniu 27 lipca 2017 r. oraz
29 sierpnia 2017 r.(Protokoły jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej
UM w Brzesku p.13.(Wszelkie uwagi do protokołów należy zgłaszać pisemnie do
BR przed posiedzeniem komisji.)

•

Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów
uchwał skierowanych do komisji .

Ad.1 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2017
r. ( inf. radni otrzymali w wersji elektronicznej).
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła dochody majątkowe, wydatki bieżące za okres
pierwszego półrocza 2017 r. Dodatkowo wyjaśniła, że największy jaki występuje problem
to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zbyt mała aby spokojnie
zabezpieczyć wszystkie wydatki, żeby wystarczyło na rozchody czyli planowane
inwestycje. Podkreśliła, że należy zauważyć, że wszystkie inwestycje są na kredyt.
Wprowadzając kolejne inwestycje należy mieć świadomość, że to nie jest z naszych
środków. Wszystko jest na kredyt. Z roku na rok jest gorzej jeśli chodzi o budżet, ponieważ
z roku na rok są podwyżki, wzrost składek ZUS, wynagrodzeń dla nauczycieli, nie
wiadomo w jakiej formie zabezpieczy to budżet państwa. Na chwile obecną zabezpieczył
środki w rezerwie celowej nie w subwencji, co jest niegodne z ustawą i niekorzystnie dla
samorządu. Subwencja na dany rok jest bazą do subwencji na kolejny rok. Jeżeli
ministerstwo planuje 5% podwyżki nie daje subwencji tylko w rezerwie celowej to
automatycznie te 5% będzie mniejsze. Mając na uwadze, że rezerwa jest przydzielana na
podstawie jakiś kryteriów. Może się okazać, że nie wszystkie gminy otrzymają te środki
z rezerwy.
Po dyskusji Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka przedstawiła opinię.
Komisja wysłuchała informacji Skarbnik Gminy dot. wykonania budżetu Gminy Brzesko
za I półrocze 2017r. i przyjęła je do wiadomości. Głosowano jednogłośnie
Ad.2 Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniu 27 lipca 2017 r.
oraz 29 sierpnia 2017 r.(Protokoły jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej UM w Brzesku p.13.(Wszelkie uwagi do protokołów należy zgłaszać
pisemnie do BR przed posiedzeniem komisji.)
Protokół z dnia 27.07.2017r. głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw
Protokół z dnia 29.08.2017r. głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw
Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów
uchwał skierowanych do komisji .
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała członków komisji,
że dnia 7września wpłynęło pismo Pana J.W z dnia 6 września 2017r. Pismo skierowane

do Przewodniczącej komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku . Następnie odczytała
treść pisma Pana J.W.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka poinformowała, że w związku z
otrzymanym pismem pana J.W dotyczącego zaburzeń pracy Krytej Pływalni w Brzesku
oraz podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji,
przywrócenia normalnej pracy basenu z równoczesnym zapewnieniem odpowiedniego
bezpieczeństwa

Klientów basenu, Dnia 14 .09 2017r zwróciła się z prośbą o

przygotowanie opinii prawnej Radcy prawnego UM Arkadiusza Zachara - w jakim
zakresie Komisja Rewizyjna RM w Brzesku może rozpatrywać niniejsze pismo na
zaplanowanym 25.09 2017r posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Następnie odczytała członkom komisji opinię prawną radcy prawnego .
Po analizie pisma i szczegółowej analizie opinii prawnej,przewodnicząca poprosiła
członków komisji o przedstawienie stanowiska .
Radna Maria Kądziołka, złożyła wniosek formalny o przeprowadzenie audytu w BOSiR.
Stanowisko komisji Rewizyjnej po dyskusji i analizie pisma Pana J.W :
Po zapoznaniu się z pismem Pana J.W dot. funkcjonowania krytej pływalni ,oraz analizie
opinii prawnej tut. Urzędu, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie
audytu w Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzesku oraz przedstawienie jego
wyniku komisji. Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodnicząca

Barbara Borowiecka

podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.
Pełne dyskusje członków komisji w poszczególnych tematach znajdują się na
nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się w aktach komisji.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 12:00-13:03

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku

Barbara Borowiecka
Protokół sporządziła:
mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku

