
P R O T O K Ó Ł  NR  36/2008

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w 
dniu    22  czerwca  2009  roku.

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby  zaproszone  na  posiedzenie 
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Mirosław Wiśniowski 
Przewodniczący  Komisji. Witając  zebranych  przedstawił  porządek  posiedzenia,  który 
członkowie  komisji  otrzymali  wraz  
z  materiałami  na  posiedzenie.  Ponadto  Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  jest 
propozycja-  prośba,  aby  na  wstępie  rozpatrzyć  część  spraw bieżących,  głównie  chodzi  o 
zaopiniowanie zmian do budżetu na rok 2009 i uchwał finansowych. Porządek po zmianach 
został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

1. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego   posiedzenia  komisji .
2. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski   -  zaopiniowanie  pism,  wniosków  

i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w miesiącu lipcu   
3. Funkcjonowanie  Spółki  RPWiK    oraz  Międzygminnego  Związku  Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku  na  podstawie analizy  sprawozdań finansowych  Spółki za 
okres 2006-2008 /część I-sza/,analiza wniosku cenowego  na rok 2009 ,ceny usług za 
wodę i kanalizację.
Informacja  na  temat  wysokości  i   wielkości  udziałów   Gminy  Brzesko  w 
Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji  oraz posiadanych  głosów.  

Ad.  1
     Przyjęcie protokołu  z poprzedniego   posiedzenia  komisji .

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski poinformował,  że  protokół  
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej z  dnia 25 maja 2009 roku  wyłożony był w 
Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi lub wnioski ? 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał 
go pod głosowanie.

Następuje głosowanie:  
Protokół  z dnia 25 maja 2009 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.  2
  Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski   -  zaopiniowanie  pism,  wniosków  
  i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w miesiącu lipcu



Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009, wg załącznika do protokołu.

Kierownik  Referatu  Rolnictwa  Maria  Zachara  zapoznała  i  omówiła  temat  dotyczący 
odwodnienia  terenów  położonych  przy  ulicy  Klonowej  -bocznej w Jasieniu. Przedstawiła 
członkom  komisji  naniesioną   na   kopii    mapy    
„ Studium  trasowego  zachodniej  obwodnicy  miasta  Brzesko  od  węzła  Brzesko  do drogi 
krajowej   nr   75  ”  trasę  planowanego   odwodnienia  terenów  położonych   przy   ulicy 
Klonowej  -bocznej. Poinformowała, że obydwie  inwestycje  będą  przecinały  się  w  dwóch 
punktach :
1) przy  przepuście  w  ciągu  rowu  melioracyjnego  nr  1   pod  ulicą  Jodłowska,  
2) prostopadle  z drogą  boczną  ulicy Klonowej .
Poinformowała, że powierzchnia  kolizji  nie jest  stosunkowo nieduża.  Ponadto  jeżeli  nie 
zostanie  wykonany  rów  przydrożny  przy  drodze  bocznej  ulicy  Klonowej  wówczas  nie 
będzie  podstaw do  zobowiązania  inwestora  budowy zjazdu  z autostrady   do  realizacji 
odwodnienia   drogi   gminnej.  Należy   również   uwzględnić   fakt,    że  od   kilku   lat 
właściciele   posesji   położonych   przy   drodze   bocznej   ulicy   Klonowej   w   sposób 
dramatyczny zabiegają o wykonanie  odwodnienia.   Realizacja  tej   inwestycji   znacząco 
pomoże  również  w  utrzymaniu   drogi   gminnej,  której   nawierzchnia   ulega   ciągłemu 
niszczeniu  ze  względu  na  brak  odwodnienia .  

Radna Jadwiga Kramer w nawiązaniu do omawianego tematu dotyczącego odwodnienia 
ulicy Klonowej bocznej w Jasieniu poinformowała, że w Jadownikach jest podobny temat. 
Dlatego w tym momencie  zwróciła się z pytaniem: Czy temat dotyczący ulicy Bocznej w 
Jadownikach został odłożony w czasie, czy nie ma już problemu?

Odpowiedzi  udzieliła  Kierownik  Referatu  Maria  Zachara informując  Panią  radną,  że 
problem w Jadownikach pozostał. Tam jak gdyby na ten problem nakładają się trzy rzeczy. W 
bieżącym  roku  zostanie  wykonany  końcowy  odcinek rowu  odwadniającego, którym będą 
sprowadzone wody ze  Starorzecza  do rzeki Usznicy.  Ta  część   odwodnienia  zostanie 
wykonana na    działkach  stanowiących  własność gminy. Drugi  etap   prac ( na  odcinku   od 
Starorzecza dalej wzdłuż  ulicy  Bocznej  do  osiedla  nowych  domów  własności   PP  Zych , 
Mastalerz , Burakowski )  prawdopodobnie  nie będzie  zrealizowany  w bieżącym  roku, 
ponieważ  nadal  nie  ma  zgód  właścicieli gruntów  na  wykonanie  brakującego  odcinka 
rowu. Ponadto  Pan  Jerzy  Gawiak – sołtys wsi zgłasza  konieczność  zakupu  gruntów   pod 
wykonanie  łącznika   ulicy  Małopolskiej  z ulicą  Boczną  . Wzdłuż  tej  drogi   zostałyby 
sprowadzone  wody  z  ulicy  Małopolskiej  do  projektowanego  rowu  przy  ul. Bocznej. 
Takie  rozwiązanie  byłoby  niezbędne  w  przypadku  budowania  chodnika  przy  ulicy 
Małopolskiej .  
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Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski w  nawiązaniu  do  wyjaśnień  Pani 
Kierownik Referatu zauważył, że problem dotyczy terenu spornego. Natomiast mieszkańcy 
osiedla  Kopaliny-Jagiełły  wnosili  już  dość  dawno  
o  połączenie  ulicy  Poprzecznej  z  Topolową.  GDDKiA  wybudowała  nawet  cześć  drogi, 
natomiast  dalej  była blokada ze strony Pana Kopalińskiego i  dalej  drogi nie ma. Dlatego 
zachodzi teraz pilna potrzeba wykupu gruntów, aby można było dalej tą drogę wybudować. 
Ponadto  wnosi  o  zabezpieczenie  odpowiednich  środków  finansowych  pod  wykup  tych 
gruntów  i  dokonania  połączenia  ulicy  Poprzecznej  z  Topolową  przy  pomocy 
tzw.„specustawy”.

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pana Przewodniczącego 
Komisji,  że takie  zadanie powinno być zapisane w budżecie  gminy.  Na pewno będzie  to 
inwestycja wieloletnia do budżetu na rok przyszły.

Radny Franciszek Brzyk w nawiązaniu do przedstawionych zmian do budżetu na rok 2009 
poruszył temat dotyczący działu 851 zwiększenie wydatków na zadaniu RPA/01 – Realizacja 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problem Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii kwota 50.000 złotych 
z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń (organizacja wypoczynku) – 16.150 złotych. 
W związku z czym zwrócił się z pytaniem: Czy konkurs został rozstrzygnięty, czy brakło 
środków, czy jest to może uzupełnienie dodatkowego konkursu?

Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła wyjaśnień, że

• Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Brzeskiemu.

Skarbnik  Gminy  Celina  Łanocha przedstawiła  i  omówiła  projekt  uchwały  
w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Brzeskiemu,  wg  załącznika  do 
protokołu.

• Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  dla  Burmistrza  Brzeska  do 
zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009.

Skarbnik  Gminy  Celina  Łanocha przedstawiła  i  omówiła  projekt  uchwały  
w  sprawie  upoważnienia  dla  Burmistrza  Brzeska  do  zaciągnięcia  zobowiązania 
przekraczającego rok budżetowy 2009, wg załącznika do protokołu. 

Następnie  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  i  omówiła  wniosek  dotyczący  wynajmu 
Krakowskiemu  Bankowi  Spółdzielczemu  lokalu  użytkowego  
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w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Brzesku  na  prowadzenie  działalności  społecznie 
użytecznej związanej z realizacją zadań własnych Gminy.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie:
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zmiany do budżetu Gminy Brzesko na rok 
2009.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ujęcie terenu na osiedlu Kopaliny- Jagiełły w 
rejonie  ulic  Topolowa,  Leśna,  Poprzeczna  i  Zacisze,  celem  sporządzenia  planu 
zagospodarowania  przestrzennego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  budowy  ciągów 
komunikacyjnych. Głosowano jednogłośnie

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.

Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  upoważnienia 
dla Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009.

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  wniosek  dotyczący  wynajmu 
Krakowskiemu  Bankowi  Spółdzielczemu  lokalu  użytkowego  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku na prowadzenie działalności społecznie użytecznej 
związanej z realizacją zadań własnych Gminy.

Naczelnik  Wydziału  Budżetowo-Księgowego  Barbara  Odroń-  Ferenc przedstawiła  i 
omówiła następujące pisma:

• Państwa Edyty i Stanisława Stempak  zam.Wokowice 104 o umorzenie zaległości 
wobec  Gminy  Brzesko  z  tytułu  spłaty  rat  za  kanalizację.  Poinformowała,  że 
zadłużenie na dzień 22 czerwca 2009 roku  z tytułu wpłat na budowę podłączenia 
kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej wynosi 1.416,30 złotych, w tym należność 
główna 1.291,10 złotych oraz odsetki w wysokości 125,20 złotych.

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski w nawiązaniu do przedstawionego pisma 
poinformował, że każdy bierze kredyt na miarę własnych możliwość. Natomiast głównym 
czynnikiem decydującym o umorzeniu zaległości wobec gminy jest  kryterium dochodowe 
państwa Edyty i Stanisława Stempaków, które dla tej rodziny wynosi 1.053 zł.

Radny Franciszek Brzyk zaproponował, aby zaległości wobec gminy Państwu Stempakom 
rozłożyć może na raty.
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• Pani  Apoloni  Nowak zam.Jadowniki  ulica Staropolska  18  o  umorzenie zaległości 
wobec  Gminy  Brzesko  z  tytułu  spłaty  rat  za  kanalizację.  Poinformowała,  że 
zadłużenie na dzień 22 czerwca 2009 roku  z tytułu wpłat na budowę podłączenia 
kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej wynosi 1.150,00 złotych, w tym należność 
główna 964,00 złote oraz odsetki w wysokości 186,00 złotych.

Radny Franciszek Brzyk poinformował,  że  z  przedstawionych dokumentów przez Panią 
Naczelnik wynika, że Pani Nowak będzie dopiero mieć rozprawę w Sądzie Okręgowym w 
Tarnowie w czerwcu w sprawie ustalenia sądowej separacji. Tak więc separacja nie została 
jeszcze  rozwiązana  i  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przeprowadzając  wywiad 
środowiskowy nie dopełnił obowiązku, nie podał dochodów męża, a wobec tego powinien.

• Pismo Pani  Stanisławy Kopala  zam.Wokowice 55 o umorzenie zaległości wobec 
Gminy  Brzesko  z  tytułu  spłaty  rat  za  kanalizację,  wg  załącznika  do  protokołu. 
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego poinformowała, że zadłużenie na dzień 
22 czerwca 2009 roku  z tytułu wpłat na budowę podłączenia kanalizacyjnego do 
kanalizacji  sanitarnej  wynosi 1.813,20 złotych,  w tym należność główna 1.619,20 
złotych oraz odsetki w wysokości 194,00 złote. 

Radny Franciszek Brzyk poinformował,  że  Pani  Stanisława Kopala powinna wystąpić  o 
ubezwłasnowolnienie  syna,  aby  więcej  nie  popełniał  takich  sytuacji  jakie  Pani  podaje  w 
piśmie.  Ponadto  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  podczas  wywiadu środowiskowego 
powinien w takiej sytuacji udzielić Pani wsparcia prawnego w zakresie zabezpieczenia przed 
skutkami  czynności  prawnych  podejmowanych  przez  osobę  niepełnosprawną  psychicznie 
będącą członkiem tej rodziny.

Po analizie i dyskusji komisja podjęła następujące opinie i wnioski:
Komisja zapoznała się z pismem Państwa Edyty i Stanisława Stempak  zam.Wokowice 104 i 
opiniuje  negatywnie jednogłośnie prośbę o umorzenie zaległości wobec Gminy Brzesko z 
tytułu spłaty rat za kanalizację. 

Komisja zapoznała się z pismem Pani Apoloni Nowak zam. Jadowniki ul. Staropolaska 18 i 
opiniuje  negatywnie jednogłośnie prośbę o umorzenie zaległości wobec Gminy Brzesko z 
tytułu spłaty rat za kanalizację. 

Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Pani  Stanisławy  Kopala   zam.Wokowice  55  
i opiniuje negatywnie jednogłośnie prośbę o umorzenie zaległości wobec Gminy Brzesko z 
tytułu  spłaty  rat  za  kanalizację.  Ponadto  komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o 
zobowiązanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielenia w/w rodzinie pomocy 
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prawnej  w  zakresie  zabezpieczenia  przed  skutkami  czynności  prawnych  podejmowanych 
przez osobę niepełnosprawną psychicznie będącą członkiem tej rodziny. 

Ad.  3
Funkcjonowanie  Spółki  RPWiK   oraz  Międzygminnego  Związku  Wodociągów i 
Kanalizacji w Brzesku  na  podstawie analizy  sprawozdań finansowych  Spółki za 
okres 2006-2008 /część I-sza/,analiza wniosku cenowego  na rok 2009 ,ceny usług za 
wodę i  kanalizację. Informacja na temat wysokości i   wielkości udziałów  Gminy 
Brzesko w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji  oraz posiadanych 
głosów. 
 

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski poinformował,  że  temat  dotyczący 
funkcjonowania RPWiK bardzo obszerny i na pewno na dzisiejszym posiedzeniu komisja nie 
będzie w stanie go wyczerpać. Ponadto poinformował, że mieszkańcy zetknęli się z nową 
ceną za wodę i odprowadzanie ścieków. Wobec tego zapytał: Czy jest możliwość obniżenia 
tych cen?

Inspektor  ds.  przekształceń  Zbigniew  Matras w  imieniu  Przewodniczącego  Zarządu 
Związku  Międzygminnym  Do  Spraw  Wodociągów  i  Kanalizacji  
w Brzesku Pana mgr Bogusława Babicza podziękował Komisji za zaproszenie na posiedzenie 
i  przeprosił  za  nieobecność  Przewodniczącego,  w  związku  z  późną  zmianą  terminu 
dzisiejszego  posiedzenia.  Poinformował  Komisję,  że  ma  pełnomocnictwo  całego  Zarządu 
Związku do reprezentowania Go na Komisji.

Następnie  głos  zabrał  Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  
i  Kanalziacji  Zbigniew Gładyś,  który  poinformował,  że  przez  okres  trzech  lat  nie  było 
praktycznie podwyżek cen za wodę i ścieki i ta cena dlatego w 2009 roku tak wysoko się 
skumulowała. Poza tym duży wpływ na podwyżkę ma wzrost cen za energie elektryczna, 
prawie 40 %. Udziałowcami spółki są Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji 
w Brzesku, Gmina Brzesko, Gmina Dębno, Gmina Wojnicz, Gmina Zakliczyn. Podstawową 
działalnością  spółki  jest  pobór,  uzdatnianie  i  rozprowadzanie  wody oraz  odprowadzanie i 
oczyszczanie ścieków. Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę wynosi 57% sprzedaży 
ogółem,  natomiast  odprowadzanie  i  oczyszczanie  ścieków  41%.  Ze  względu  na  duże 
zróżnicowanie wysokościowe, szczególnie po południowej stronie drogi E4, celem dostawy 
wody  pod  wymaganym  ciśnieniem  konieczne  jest  stosowanie  na  sieci  wodociągowej 
przepompowni  wody i hydroforni. Aktualna cena 1m3 wody w gospodarstwie domowym 
wynosi 3,34 zł netto, pozostali odbiorcy 4,19 zł netto. Natomiast za odprowadzanie ścieków 
cena 1m3 w gospodarstwie domowym wynosi 5,14 zł netto, pozostali odbiorcy 6,14 zł netto. 
Natomiast miesięczna opłata abonamentowa za zaopatrzenie w wodę (netto) w gospodarstwie 
domowym wynosi 5,94 zł za gotowość urządzeń wodociągowych, 2,07 zł za odczyt, 1,96 zł 
za rozliczenie. Natomiast miesięczna opłata abonamentowa za odprowadzenie ścieków (netto) 
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wynosi 4,03 zł za urządzenie pomiarowe, 5,98 zł za gotowość urządzeń kanalizacyjnych. Tak 
więc Spółka robi wszystko, aby koszty ograniczyć maksymalnie i tych podwyżek uniknąć. 
Poinformował również, że w niedługim czasie odbędą się spotkania z Browaru Carlsberg-
Okocim  w  zakresie   odprowadzania  z  terenu  miasta  Brzeska  ścieków  na  oczyszczalnię 
Browaru. 

Radny  Franciszek  Brzyk odniósł  się  do  kosztów  związanych  z  miesięczną  opłatą  za 
abonament. Poinformował, że mieszkańcy nie mogą zrozumieć tych opłat jak: za gotowość 
urządzeń  wodociągowych,  za  odczyt,  za  rozliczenie  itp.  Rozpisywanie  tych  wszystkich 
składników w rachunku spowodowało dość duże zamieszanie.

Prezes Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji Zbigniew  Gładyś 
wyjaśnił,  że  poprzez  pokazanie tych wszystkich składników, spółka  chciała  mieszkańcom 
pokazać,  co  składa  się  na  ten  abonament.  Faktycznie  mieszkańcom jest  niektóre  sprawy 
trudno wytłumaczyć. Majątek w większości w spółce jest już wyeksploatowany i wymaga 
znacznych  nakładów  na  remonty  i  modernizacje.  Lokalne  sieci  stare,  mają  po  20  lat  i 
wykonane zostały tak w skrócie mówiąc trochę niefortunnie. Przebiegają poza budynkami 
gospodarczymi i dlatego zdarzają się duże  kradzieże wody.

Radny Franciszek Brzyk w związku z tym zwrócił się z pytaniem: Jaki w związku z tym jest 
system monitoringu, aby ustrzec się przed tą kradzieżą?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew Gładyś 
udzielił wyjaśnień, że został złożony wniosek do Spójności. Wniosek został oceniony bardzo 
wysoko i przeszedł do drugiego etapu i ma nadzieję, że środki zostaną przyznane wówczas 
można przystąpić dopiero się rozpoczęcia inwestycja.

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski poinformował, że taki monitoring powinien 
być  na  etapie  projektowania  sieci  wodociągowej.  Poza  tym  wodociągu  nie  powinno  się 
projektować i  rozpoczynać w ogóle inwestycji  poza zabudowania, gdzie po drodze trzeba 
budować kilka  przepompowni,  co  w konsekwencji  generuje  również  koszty.  Dlatego jest 
wniosek na przyszłość aby na takich terenach nie rozpoczynać inwestycji. Ponadto proponuje 
złożyć wniosek do Burmistrza Brzeska,  aby wdrożyć system kontroli mający na celu kontrolę 
odprowadzania  ścieków  przez  firmy  i  gospodarstwa  indywidualne  działające  na  terenie 
Gminy  Brzesko  w  szczególności  te,  które  są  zlokalizowane  w  obrębie  istniejącej  sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej .

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
przyznał  racje  Przewodniczącemu  Komisji,  że  tak  trzeba  patrzeć  na  opłacalność  takich 
inwestycji.

Przewodniczący Komisji  Mirosław Wiśniowski zauważył, że w Spółce jest   spora ilość 
zatrudnionych pracowników umysłowych, czy w dobie komputeryzacji jest potrzeba aż tylu 
pracowników?
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Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił  odpowiedzi  informując,  że  biuro  obsługi  klienta  spowodowało  zwiększenie 
zatrudnienia  pracowników,  taki  jest  oblig  w  myśl  ustawy.  Jest  to  wymóg,  który  należy 
spełnić.

Radny Franciszek Brzyk zwrócił się z pytaniem: Kto w spółce przeprowadzał audyt?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił odpowiedzi, że audyt wykonywała Pani Adamczyk i była to jedna oferta, a termin był 
bardzo krótki.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski zauważył,  że  ogólny  koszt  uzdatniania 
wody  jak  i  oczyszczania  ścieków  duży,  czy  w  związku  z  tym  Pan  Prezes  pomyślał  o 
wykonaniu odwiertów np. budowie studni głębinowej?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił odpowiedzi informując Pana Przewodniczącego Komisji, że przesył wody jest drogi. 
Na magistrali wodociągowej w miejscowości Sufczyn jest przepompownia II stopnia, która 
przetłacza do zbiorników końcowych  w Brzesko około 85 % wody produkowanej  przez 
Stację  Uzdatniania  Wody  w  Łukanowicach.  Natomiast  na  sieci  rozdzielczej  jest  22 
hydrofornie,  które  zapewniają  dostawę  wody  do  odbiorców  najwyżej  położonych. 
Konieczność obsługi rozległej sieci wodociągowej przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu 
znacznie podnosi jednostkowe koszty dostawy wody. Na wielkość kosztów odprowadzania i 
oczyszczania  ścieków coraz większy wpływ mają przekazywane na majątek Spółki  przez 
Gminy Brzesko i Wojnicz budowle kanalizacyjne. Powoduje to wzrost płaconego podatku od 
nieruchomości,  a  także  konieczność  utrzymania  przekazanego  majątku  i  gromadzenia 
środków na jego odtworzenie w przyszłości poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych 
Jeśli  chodzi  o wykonywanie odwiertów i  budowę studni  głębinowych to Browar dokonał 
takiego odwiertu i okazało się, że zasolenie, zasiarczenie wody jest tak duże, nie da się tego 
usunąć, koszty ogromne. Woda  ta nie nadaje się do użytku. Browar działkę uzbroił, poniósł 
duże koszty i w tej chwili chce tą działkę zbyć.

Radna Jadwiga Kramer zwróciła się z pytaniem: Ile sprzedanej wody trafia do kanalizacji?

Odpowiedzi  udzielił  Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji 
Zbigniew Gładyś informując, że roczna sprzedaż wody oraz ilość odprowadzonych ścieków 
w ciągu ostatnich trzech lat wynosiła: w 2006 roku 1.856 tys.m3 wody, a ścieków 918 tys.m3, 
w roku 2007 wody 1.920 tys.m3, ścieków 987 tys.m3, w roku 2008 wody 1.848 tys.m3 a 
ścieków 943 tyś.m3.

Radny  Franciszek  Brzyk poinformował,  że  praktycznie  gmina  Brzesko  ma  najwięcej 
udziałów w Związku Międzygminnym Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji. Patrząc tak na 
przyszłość to ten wniosek do Spójności dotyczył będzie w głównej mierzenie terenu Gminy 
Brzesko. Ponadto zwrócił się z pytaniem: Jak Pan Prezes to widzi, Czy np. Gmina Dębno 
przekaże na majątek spółki budowle kanalizacyjne?
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Odpowiedzi  udzielił  Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji 
Zbigniew Gładyś informując Pana radnego, że w przyszłości małe zakłady wodociągowe nie 
będą miały miejsca bytu i dalszego funkcjonowania, bo nie spełnią wymogów unijnych. W 
przyszłości  zakłady  wodociągowe  mają  się  same  finansować.  Dlatego  taka  Spółka  jak 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie się w przyszłości rozrastała, 
sytuacja finansowa wtedy na pewno poprawi się dla wszystkich. Przejmować chcemy z terenu 
zakłady, przejmować klientów, aby na tej wybudowanej sieci było jak najwięcej odbiorców 
wody.

Odpowiedzi  udzielił  również  inspektor  Zbigniew  Matras na  temat   ilości  głosów  w 
Związku  Międzygminnym  Do  Spraw  wodociągów  i  Kanalizacji  
w Brzesku  i tak; Gmina Brzesko 5 głosów , Gmina Dębno 2 głosy, Gmina Wojnicz 2 głosy, 
Gmina Gnojnik 1 głos, Gmina Zakliczyn 1 głos. Razem 11  głosów. Natomiast w Rejonowym 
Przedsiębiorstwie  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Brzesku  Spółka  z  o.o.   ilość  głosów 
przedstawia się następująco: Związek 68.610 głosów t.j.68 %, Gmina Brzesko 19.438 głosów 
t.j. 19 % , Gmina Dębno  338 głosów t.j. 0,5%, Gmina Wojnicz  9.016 głosów  t.j. 9 %, 
Gmina Zakliczyn 3.407 głosów t.j 3,5 %. Razem  100. 809 głosów. 

Następnie inspektor Matras poinformował członków komisji o ilości udziałów w Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. :Fundusz założycielski 
oraz fundusz przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego tworzą Kapitał Własny Spółki 
w wysokości 16.123.520,99 zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 27.531.500,00zł i dzieli się 
na  55.069  równych,  niepodzielnych  udziałów,  po  500,00  zł   każdy,  przy  czym 
27.236.745,66  zł  stanowi  wartość  udziałów objętych  za  aport,  a  297.754,34  zł.  stanowi 
wartość  udziałów  objętych  gotówką. Pozostała  cześć  kapitału  własnego  w  wysokości 
5.375.375,29  zł  stanowi  kapitał  zapasowy  Spółki.  Do  Wspólnika  Założyciela  Spółki 
Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  w Brzesku należy 22.870 
niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. Natomiast do wspólnika Gminy Brzesko należy 
19.438 niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy w tym : 

a) 6.680 niepodzielnych udziałów po 500 zł  każdy o  łącznej  wartości  3.340.000, 
które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składa się nieruchomość 
położona w Sterkowcu Gminy Brzesko własna, składająca się z działek nr 315,  316 i 
317 obj.  KW  Nr  52339,  o  nazwie  "Oczyszczalnia  ścieków  socjalno-bytowych  w 
Sterkowcu - ZAJAZIE" o wartości 3.340.470,46 zł.

b) 12.758  nowych  niepodzielnych  udziałów  po  500  zł  każdy  o  łącznej  wartości 
6.379.000 zł, które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się 
środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowych i Kanalizacyjnych.

Do Wspólnika Gminy Dębno należy 338 nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy 
o łącznej wartości 169.000 zł, które pokryte są wkładami niepieniężnymi ( aportami), na które 
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składają się  środki w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowej  o łącznej wartości 
169.421,46 zł 

Do wspólnika Gminy Wojnicz należy 9.016 niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy w tym:
a)w  części  pokrywa  się  udziały  Gminy  Wojnicz  wkładami  pieniężnymi  (gotówką)  w 
wysokości 166.041,90 zł.
b)w części  pokrywa się  udziały Gminy Wojnicz  wkładami niepieniężnymi (aportami),  na 
które składają  się  środki  trwałe  w  postaci  obiektów liniowych  sieci  wodociągowych  o 
łącznej wartości 4.341.958,10.
 
Do  wspólnika  Gminy  Zakliczyn  należy  3.407  niepodzielnych  udziałów  po  500,00  zł 
każdy,  o  łącznej  wartości  1.703.500,00  zł,  które  pokryte  są  wkładami  niepieniężnymi 
(aportami),  na  które  składają  się  środki  trwałe  w  postaci  obiektów  liniowych  sieci 
wodociągowych,  o  łącznej  wartości  1.703.543,87  zł.  Wszystkie  udziały  Związku 
Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku stają się z dniem 24 lipca 
2002 r. udziałami uprzywilejowanymi .Uprzywilejowanie dotyczy prawa głosu i przyznaje 
Związkowi Międzygminnemu Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku trzy głosy na 
jeden udział i dlatego Związek ma 68.610 głosów, co stanowi 68 %wszystkich.  

Ponadto inspektor Matras poinformował, że w chwili obecnej przekazano do użytkowania w 
Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku majątek Gminy Brzesko 
o wartości ok. 30 mln. zł. Jeżeli wniosek RPWiK trafi do Funduszu Spójności ok. 15 mln 
wzrośnie udział majątkowy Gminy. Wtedy też gdy rozpocznie się inwestycje można myśleć o 
ustanowieniu aportu.

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
potwierdził, że majtek Gminy już generuje koszty Spółki – podatki amortyzację i  pozostałe 
koszty eksploatacyjne, tak więc wprowadzenie go w formie aportu nie zmieni cen.

Przewodniczący Komisji  Mirosław Wiśniowski poinformował, że jest  grupa osób, które 
chcą i są w stanie budować przydomowe oczyszczalnie dla pewnej grupy osób. Czy byłaby 
pomoc RPWiK-u, aby uzdatniać taką mini oczyszczalnię?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
wyjaśnił że temat, który przedstawił Pan Przewodniczący Komisji nie jest prosty. Budując 
takie oczyszczalnie należy uzyskać decyzję środowiskową i jeszcze inne wymagane do tego 
celu  pozwolenia.  Uważa,  że  
z tym tematem należy poczekać. Do końca 2009 roku powinno się wszystko wyjaśnić, czy 
spółka otrzyma środki z UE, a jeśli je otrzyma to realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w II 
kwartale 2010.

Radna  Jadwiga  Kramer poinformowała,  że  opierając  się  informacji  dotyczącej  analizy 
rachunku  strat  i  zysków  na  przestrzenni  dwóch  lat  można  zauważyć,  że  dynamika 
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wynagrodzeń w Spółce w stosunku do zużycia materiałów i  energii jest dość wysoka.  W 
związku  z  czym  zapytała:  Jaka  jest  średnia  płaca  w  Rejonowym  Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji? Czy w sprzedaży wody ujmowane są bloki jako gospodarstwa 
domowe?

Odpowiedzi  udzielił  Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji 
Zbigniew  Gładyś informując,  że  oczywiście  jeśli  mówimy  o  sprzedaży  wody  to  bloki 
ujmowane są jako gospodarstwa domowe. Zatrudnienie na koniec 2008 roku wynosiło 107 
osób. W roku 2008 w stosunku do roku 2007 zatrudnienie wzrosło o 1 osobę. W zakresie 
wynagrodzenia spółka stosuje zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który został  wpisany do 
rejestru  Zakładowych  Układów  Zbiorowych  Pracy.  W  roku  2008  jak  i  w  latach 
wcześniejszych  Spółka  tworzyła  odpis  na  Zakładowy  Fundusz  Świadczeń  Socjalnych. 
Średnia płaca w spółce to 2.980 złotych brutto.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie:

Komisja  zapoznała  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Prezesa  Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz inspektora Urzędu Miejskiego Zbigniewa 
Matrasa dotyczącą funkcjonowania Spółki  oraz Międzygminnego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji w Brzesku.

Komisja  wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zintensyfikowanie działań mających na celu 
kontrolę  odprowadzania  ścieków  przez  firmy  i  gospodarstwa  indywidualne  działające  na 
terenie Gminy Brzesko w szczególności te, które są zlokalizowane w obrębie istniejącej sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej  i   przedstawienie  wyników tej  kontroli  komisji  oraz  Radzie 
Miejskiej w terminie do końca sierpnia 2009 roku. Głosowano jednogłośnie.

Dalsza cześć spraw bieżących.

W  sprawach  bieżących  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski przedstawił  i 
zapoznał członków komisji z następującymi projektami uchwał:

• w sprawie określenia  zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o., wg załącznika do protokołu,

• w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Brzesku, wg załącznika do protokołu,

• w  sprawie  nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

Po analizie komisja podjęła następujące opinie i wnioski:
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Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 
Spółka z o.o.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
wnoszenia  udziałów  do  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka  z  o.o.  w 
Brzesku.

Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski przedstawił i zapoznał członków komisji 
z następującymi pismami:

• Pismo  Starosty  Brzeskiego z  dnia  20 maja  2009 r.  oraz  odpowiedzią  Burmistrza 
Brzeska  z  dnia  9  czerwca  2009  r.  w  sprawie  przejęcia  w  formie  darowizny 
nieruchomości  położonych  w  Jadownikach  
i Brzesku zabudowanych budynkami mieszkalnymi na cele realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

• Pismo TKKF ”Sokół” w Brzesku z  dnia  28 maja  2009 roku w sprawie   remontu 
automatów i torów kręglarskich.

• Pismo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, Rady Rodziców oraz 
odpowiedzią  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  sprawie  utworzenia  świetlicy 
szkolnej i zabezpiecza środków finansowych na ten cel.

• Pismo  GDDKiA  dotyczące  modernizacji  skrzyżowania  ulicy  Kościuszki  
i Leśnej z obwodnicą Brzeska.

Po analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie: 
Komisja zapoznała się z pismem  TKKF ”Sokół” w Brzesku z dnia 28 maja 2009 roku i 
opiniuje  pozytywnie  prośbę o remont automatów i torów kręglarskich.  Głosowano 4 głosy 
za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się od głosu.
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Komisja  ponownie  jednogłośnie wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  
o uregulowanie sprawy zarządzania i administrowania budynkiem kręgielni w Brzesku.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodniczący  Komisji  Mirosław Wiśniowski podziękował 
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Posiedzenie trwało od godziny 1100 do godziny 1530 .

Protokołowała
    Inspektor 
 
Bogumiła Łanocha 

  
Przewodniczący

                                                                         Komisji Gospodarki Finansowej
                                                                             Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Mirosław Wiśniowski
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