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Protokół Nr 5/2017 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   
z dnia 22 czerwca 2017r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 
 

Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: 
 

1. Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji; 

2. Radny Leszek Klimek – członek komisji; 

3. Radny Franciszek Brzyk – członek komisji; 

4. Radny Grzegorz Kolbusz- członek komisji; 

5. Radny Krzysztof Ojczyk,  

6. Radny Adam Smołucha,  

Nieobecny usprawiedliwiony Radny Stanisław Góra 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka 

 Skarbnik Celina Łanocha,  

 Prezes MPK – Paweł Pabian  

 Prezes RPWiK- Zbigniew Gładyś 

 Prezes MPEC – Paweł Majewski 

 Prezes BZK- Janusz Filip 

 Ryszard Machał/Marek Ryglowski  

 Radny Marcin Ciurej 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył  

Radny Jarosław Sorys Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 

1 do protokołu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad oraz wniósł 

poprawkę, by z porządku obrad ściągnąć punkt przyjęcie protokołu, ponieważ 

nie jest jeszcze gotowy. Radny Leszek Klimek, zawnioskował, aby pod obrady 

ująć również zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Sądecka 

w Jasieniu. Porządek został przyjęty jednogłośnie wraz z poprawką.  

Porządek posiedzenia:  

1. Sprawozdanie z działalności Spółki RPWiK w Brzesku za 2016 rok 

( inf. email) 
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2. Sprawozdanie z działalności Spółki MPEC w Brzesku za 2016 rok 

( inf. email) 

3. Sprawozdanie z działalności Spółki BZK w Brzesku za 2016 rok 

( inf. email) 

4. Sprawozdanie z działalności Spółki MPK w Brzesku za 2016 rok 

( inf. email) 

5. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2016. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał 

na sesję w miesiącu czerwcu  br. ( inf.email) 

Ad.1 Sprawozdanie z działalności Spółki RPWiK w Brzesku za 2016 rok 

( inf. email) 

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, przedstawił najważniejsze informacje dot. 

spółki. Na przyszły rok będą występować o środki finansowe na dokończenie 

ostatniego etapu kanalizacji w miejscowości Jadowniki wraz z rozbudową 

oczyszczalni na zajaziu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę przede wszystkim 

uniezależnia się od Browaru w kwestii oczyszczalni ścieków.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poruszył kwestię dokończenia 

inwestycji w Jadownikach  

Następnie Przewodniczący komisji zapytał w sprawie ostatnich wydarzeń jakie 

miały miejsce w gminie w związku ze skażoną wodą. Czy były zachowane wszelkie 

procedury.  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś- w kwestii badań wody przez RPWiK.  

Wykonujemy całodobowe 7 dni w tyg. badania wody stacji wychodzącej  

z uzdatniania wody w Łukanowicach. Codziennie dwa razy woda jest pobierana 

i analizowana. Laboratorium pracuje na dwie zmiany. Zaś w wodociągu 

grupowego, tak jak było w decyzji Łukanowice – Brzesko i sąsiednie 

rozdzielcza robimy raz w tyg. objeżdża się i pobiera próbki. To jest 

wewnętrzne zarządzenie RPWIK-u, że tak monitorujemy własną sieć. W myśl 

ustawy- 30 próbek w roku jest wymaganych. A ja robię co tydzień ponad 20 

próbek. Otrzymałem informacje telefoniczną o godzinie 14:50 od pracownika 

Sanepidu– wymusiłem na piśmie. Burmistrz i ja na samym końcu otrzymaliśmy 

pismo. O godzinie 15:10 rozmawiałem telefonicznie z Panią Dyrektor Sanepidu. 
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A okazało się, że Starosta miał po 14:00 już informacje.  

W pierwszej kolejności informacje powinien mieć Prezes RPWIKu potem Gmina 

Brzesko i Dębno. Jak otrzymałem decyzje- że unieruchamia się dostęp odbiór 

wody na całym wodociągu publicznym od Łukanowic do Brzeska. Czyli wszystkie 

gminy, zarówno na powiecie brzeskim jak i na powiecie tarnowskim, te które 

maja dostęp z tego wodociągu publicznego.  500 km sieci, 40 pare km magistrali 

i 500 przyłączy- do miesiąca czasu było by wszystko taki kłopot by mi sanepid 

zrobił. Jeśli bym nie wykonał tej decyzji mógłbym stanąć przed prokuratorem.  

Co innego było na decyzji przez sanepid a co innego było tłumaczone przez 

Panią Dyrektor- że unieruchomienie należy rozumieć że to nie jest 

unieruchomienie wody. Powiedziała, że woda jest niezdatna do picia i do mycia 

a do toalety jest zdatna jedynie. Za 2h decyzja jest poprawiona – po godzinie 

20j została decyzja zmieniona. Zawęziła pewne rzeczy. W tym momencie decyzje 

musiałem wykonać. Powiedziałem, że ta decyzja jest pochopna. Powiedziałem, 

że jest czas aby wszcząć te wszystkie procedury. Zapewniła, że podtrzymuje 

wszystko tylko zmieniła zapis jedynie unieruchomienia wodociągu. W decyzji 

napisano „ punkt poboru Dom Dziecka w Jasieniu kurek instalacji za 

wodomierzem głównym” czyli na tzw. instalacji wewnętrznej. Wiec jak 

zobaczyłem powiedziałem, że jest to pochopna decyzja. Może unieruchomić ale 

jedynie jeden obieg, bo to jest instalacja wewnętrzna.  My jako wodociągi 

odpowiadamy prawnie za jakoś wody do wodomierza głównego. Nawet na decyzji 

nie napisano, że jest to punkt poboru wody na sieci tylko jest to instalacja 

wewnętrzna Domu Dziecka. Jak powiedziałem, że trzeba powtórzyć to badanie 

jeszcze raz i wtedy wziąć sieć plus ten punkt dopiero możemy stwierdzić ze 

cos jest na sieci. Powinno się poszerzyć badania takie, że to może być 

odcinek sieci a nie cała sieć. Była według mnie błędna decyzja, pochopna i 

skutki tego były. Następnie odczytał uzasadnienie decyzji. Dodatkowo 

wyjaśnił, że w dniu 20 czerwca pobrano próbkę wody na rynku (przy okazji) do 

laboratorium do Krakowa przez Wojewódzki Stacji Wodociągów Publicznych 

ponieważ jeżdżą i pobierają z uzdrowisk itp. przybyli i pobrali próbki z 

rynku brzeskiego i wynik był , że woda jest czysta.  Nie można było poczekać 

jak brali wcześniej próbkę. Tylko wymuszano ode mnie o 12j abym wydał opinie 

już, nie wiedziałem o tym bo oni już mieli informacje  

z Krakowa, że właśnie ta próbka na Brzesku jest extra z tego samego dnia co 

zamknęli. Sami sobie strzelili samobója. Producenci żywności, restauracje 

mogą mnie zaskarżyć- mogli nie produkować, mogli nie sprzedawać ponieważ 
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komunikat poszedł. Piekarnie zaopatrzyliśmy w wodę całą noc. Ja o 17:49 

dostałem dopiero informacje decyzje. Urząd parę minut po 17-ej otrzymał 

decyzje.  

Ad.2 Sprawozdanie z działalności Spółki MPEC w Brzesku za 2016 rok 

( inf. email) 

Na posiedzenie przybył Prezes MPEC Pan Paweł Majewski. Omówił funkcjonowanie 

spółki, wdrożenia nowego systemu organizacyjnego, motywacyjnego  

i zasad wynagradzania.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał w sprawie remontu komina.  

Prezes MPEC Pan Paweł Majewski, odpowiedział, że on był ciągle malowany lecz 

nie dawało to dobrych rezultatów. Obecnie jest wykonywana zwężka od wewnątrz 

komina, ceramiczna z cegieł. Następnie przedstawił informacje dotyczącą 

sprzedaży drewna.  

Ad.3 Sprawozdanie z działalności Spółki BZK w Brzesku za 2016 rok 

( inf. email) 

Prezes BZK Pan Janusz Filip, przedstawił najważniejsze informacje dot. 

spółki.  

(Wszystkie sprawozdania spółek stanowią załącznik do protokołu.) 

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Spółki MPK w Brzesku za 2016 rok 

( inf. email) 

Prezes MPK Pan Paweł Pabian, dokonał omówienia najistotniejszych spraw 

związanych z działalnością spółki.  

Omówiono sprawę zakupu autobusu turystycznego.  

Ad.5 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2016. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiała, iż komisja rewizyjna pozytywnie 

zaopiniowała wniosek, następnie zawnioskowali o udzielenie absolutorium dla 

Burmistrza Brzeska. Wniosek komisji rewizyjnej został również zaopiniowany 
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przez RIO. Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko.  

W dyskusji poruszono sprawy: 

Radny Adam Smołucha zawnioskował, aby podjąć wniosek w sprawie podziękowań 

dla Browaru Okocim za dofinansowanie do zakupu mundurów.  

Komisja wnioskuje o wystąpienie do Browaru Okocim z podziękowaniem za 

przekazanie środków finansowych na zakup mundurów dla potrzeb Orkiestry 

Dętej. Głosowano 4 za, 1 radny nie głosował 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poruszył sprawę kwestii podziału 

środków w sołectwach.  

Komisja Gospodarki Finansowej  pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2016. 

Przerwa w obradach od 10:00- z powodu Sesji Rady Powiatu i punktu dot. Gminy 

Brzesko.  

Ad.6 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na 

sesję w miesiącu czerwcu  br. ( inf.email) 

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Finansowej 

sprawozdania z działalności Spółek Gminnych za rok 2016: 

1) Spółki MPK – jednogłośnie; 

2) Spółki MPEC – jednogłośnie; 

3) Spółki BZK – jednogłośnie; 

4) Spółki RPWiK – jednogłośnie; 

Komisja Gospodarki Finansowej  pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2016. 

Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała komisja przedłużenie umów najmu  lokali 

na  czas nieoznaczony jak niżej: 

Lokale użytkowe położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej: 

Lp. Pow. lokalu przeznaczenie Opis – położenie 



6 
 

 

1 17,0 m2 Garaż w budynku 

wielolokalowym w tzw. 

przyziemiu- dz.ewid. 

nr 1253/26 

 

ul. Legionów Piłsudskiego 40B 

 

 

  

2 14,70 m2 

 

Lokal handlowy nr 36E 

na placu targowym – 

dz.ewid. nr 1883/4 

 

ul. Głowackiego 40 

 

Pozytywnie zaopiniowano wniosek dotyczący sprzedaży przez gminę  działki  nr 

2562 położonej w Brzesku  z  uwzględnieniem  uwag przedłożonych do wniosku 

przez  Kierownika A. Staszczyka i Inspektora J. Górskiego. Głosowano  

jednogłośnie  

Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z propozycją zmiany  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Sądeckiej w Jasieniu, 

przedstawione przez inwestora  i z uwagi na brak na posiedzeniu komisji 

merytorycznego pracownika UM do przedstawienia informacji na ten temat 

wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Jeśli 

powyższy projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję to Komisja Gospodarki 

Finansowej nie widzi przeszkód aby ją wprowadzić do porządku obrad sesji i 

procedować nad nią . Głosowano jednogłośnie 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wysokość stawek wywoławczych do 

przetargu na najem lokali użytkowych położonych w budynkach zarządzanych 

przez MZGM Brzesko, zlokalizowanych w Brzesku przy ulicach: 

1) Głowackiego 10 – miesięczna stawka czynszu proponowana jako stawka 

wywoławcza do przetargu na najem ww. lokalu użytkowego wynosi 53,20 

zł za 1,0m2 netto ( w tej stawce została policzona należność za 

przynależne do lokalu piwnice); 

2) Legionów Piłsudskiego 40B (garaż) – miesięczna stawka czynszu 

proponowana jako stawka wywoławcza do przetargu na najem ww. lokalu 

użytkowego wynosi 8,00 za 1,0 m2 netto.  
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(Pełne dyskusje są na płycie CD, która stanowi załącznik do protokołu.) 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny 

Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie. Obrady trwały od godz. 8:00 – 12:00 

 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 

 


