
Protokół Nr 1/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

18 stycznia 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:  

• Burmistrz Brzeska- Grzegorz Wawryka  

• Naczelnik ITK - Bogdan Dobranowski 

• Kierownik ITK – Antoni Staszczyk  

• Kierownik GKOŚ- Henryk Piela  

• Prezes RWPWiK- Zbigniew Gładyś 

 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara 

Borowiecka. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Następnie przywitała członków komisji i zaproszonych gości.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodnicząca Komisji  przedstawiła proponowany projekt  porządek posiedzenia komisji;    

Porządek posiedzenia: 

• Przedstawienie informacji RPWiK dotyczącej wysokości opłat za dostarczanie wody i 

odprowadzenie ścieków. 

• Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy na rok 2017. 

• Przyjęcie protokołu z dnia 20 grudnia 2016 r. (Protokół z posiedzenia komisji jest 

wyłożony do wglądu  w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku p. nr 13, ewentualne 

uwagi do protokołu należy zgłosić w formie pisemnej do BRM). 



• Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski                                                                   

Uwag, pytań radnych do porządku posiedzenia komisji Rewizyjnej brak. Poddany 

porządek przyjęto jednogłośnie.                                                                   

Ad. 1 Przedstawienie informacji RPWiK dotyczącej wysokości opłat za dostarczanie 

wody i odprowadzenie ścieków. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała, że są zmiany,  podwyżki 

cen za ścieki. Poprosiła o przedstawienie aktualnych  informacji.  

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, Spółka RPWIK 21 listopada 2016r. przedłożyła do 

Związku Międzygminnego ds. wodociągów i kanalizacji wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia wody oraz ścieków. Na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu  

4 stycznia 2017r, pozytywnie zweryfikował wniosek spółki, następnie na zarządzie spółki 

poddano pod głosowanie uchwałę. Głosowano 5 do 4, a wymagane jest 6 głosów zgodnie ze 

statutem na 10 członków i uchwała nie przeszła ponieważ było 5 głosów za, 2 

wstrzymujących  

i 2 przeciw. W tym momencie wniosek wchodzi z mocy ustawy, zgodnie z art. 24 

zweryfikowany nie odrzucony  Cena wody nie ulega zmianie, pozostaje na poziomie 

obowiązującej taryfie, jedynie ścieki podniesione są o 3,1% z 7,07 zł. na 7,29zł. czyli o 0, 22 

grosze netto zostały podniesione. Następnie przedstawił jakie składniki wchodzą w skład cen.  

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie ilości awarii  w 

poprzednim roku i strat z nimi związanych. Jakie są to koszty porównanie do wcześniejszych 

latach .  

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, odpowiedział, że co do strat wody one się będą 

wahać, ponieważ są starty pozorne i rzeczywiste. Na ten moment latem jest to w granicach 

23% zimą w okolicach 20%. Omówił również awarie wody na terenie gminy Brzesko.  

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, zapytała na jaką kwotę opiewają te straty? 

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, odpowiedział, że tego się nie wylicza, ponieważ są 

straty rzeczywiste i pozorne. Straty rzeczywiste jest ciężko wyliczyć a pozorne są z błędu 

wskazań sumy wodomierza. Ciężko jest wyliczyć, w jakimś stopniu się da, lecz jest to 

mozolna praca. Straty w okolicach od 20-25% to są straty prawidłowo działającego 

przedsiębiorstwa, powyżej 30% należy się temu przyjrzeć. Przechodzą na wodomierze klasy 

C, te są bardzo dokładne.  



Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, zapytała o jakość wody dostarczanej do 

odbiorców , czy duże koszty spółka ponosi za uzdatnianie wody.  

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, koszty są jakie są, które trzeba zrobić i uzdatnić tę 

wodę. Raz są mniejsze raz są większe. System uzdatniana wody, a wiedząc, że mamy wodę 

powierzchniową w związku z tym na pewno są wyższe koszty uzdatniania wody 

powierzchniowej niż ze studni głębinowej. Jeśli chodzi o nasz system uzdatniania, to jest 

rzeka górska, więc sposób uzdatniania nie jest drogi. W klasie I, II czystości w zależności od 

okresu i temperatury wody. Jej uzdatnianie nie jest drogie.  

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała, że pyta nie bezpodstawnie, 

ponieważ te informacje są na stronie spółki RPWiK,  taki był zapis, a jest to składnik 

kosztowy. Następnie zapytała w sprawie norm i badań wody- czy mieszkańcy mają 

opublikowane  wyniki badań? 

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś Następnie omówił sprawę ostatnich awarii, jakie 

miały miejsca na terenie miasta oraz w innych gminach.. Odpowiedział, także .że wyniki 

badań wody są  opublikowane na stornie RPWiK oraz Sanepidu brzeskiego i tarnowskiego, 

ponieważ działają na dwóch powiatach, informację dostają również urzędy.  

Następnie Przewodnicząca komisji zapytała jakie są plany przyłączy, np. w 

Jadownikach.efekt wykonania kanalizacji.  

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, odpowiedział, że głównie przewodnicząca pyta o 

efekcie przyłączenia do kanalizacji. Przyłącz wykonany w 100%.  

Radny Kazimierz Sporski, zapytał czy Prezes ma jeszcze rozeznanie, ile mogłoby być 

jeszcze przyłączy na wykonanych już odcinkach w Gminie.  

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, odpowiedział, że to co było w projekcie, zostało 

wykonane w 98,5%, a te 1,5 % to są przydomowe oczyszczalnie. Wyjaśnił, że są dwie 

aglomeracje – aglomeracja Brzesko i Sterkowiec. Miasto ma prawie 98% skanalizowania, 

lecz gmina w całości 37%. Obecnie, aby pozyskać więcej odbiorców, należy dalej przedłużać 

sieć.  

Przewodnicząca Barbara Borowiecka podziękowała za przedstawione informacje. 

Po dyskusji i analizie komisja przedstawiła opinie o następującej treści: 

Komisja po przedstawionej informacji Prezesa RPWiK dotyczącej wysokości opłat za 

dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, wysłuchała i przyjęła do wiadomości.  

Ad. 2 Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy na rok 2017. 



Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, odczytała pozytywną opinię Składu 

Orzekającego RIO w Tarnowie z dnia 12 grudnia 2016r   w sprawie; zaopiniowania projektu 

uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017 wraz z uzasadnieniem.  

Analiza  i zaopiniowanie  projektu Budżetu Gminy Brzesko.  

Przewodnicząca komisji, poinformowała, że  zaprosiła Kierowników, ITK aby przedstawili i  

omówli kolejno propozycje remontw ii ć  inwestycji na rok 2017. Dodała, że na komisji w 

miesiącu grudzień, Pani Skarbnik Gminy analizowała członkom komisji  projekt budżetu na 

rok 2017.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski Kierownik ITK Antoni Staszczyk wraz z Kierownikiem 

GKOŚ Henrykiem Pielą  przedstawili i omówili kolejno propozycje podziału środków 

finansowych zaplanowanych w budżecie roku 2017 w zakresie remontów dróg i chodników. 

Są to propozycje zgłaszane na posiedzeniach komisji oraz propozycje Burmistrza:  

- budowa sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej IV etap;  

- budowa chodnika w miejscowości Jasień, przy drodze E94; 

- budowa chodnika Jadowniki, ul. Podgórska/ul. Witosa  

- budowa chodnika Sterkowiec, ul. Sosnowa 

- budowa chodnika Mokrzyska, ul. Parafialna 

- budowa chodnika Poręba Spytkowska,  

- przebudowa chodnika na ul. Mieszka I 

- wykonanie progu i chodnika przy ul. Piastowskiej  

- wykonanie projektu technicznego do strefy przemysłowej  

- budowa chodnika na placu Żwirki i Wigury 

- wykonanie kanalizacji ul. Szczepanowskiej 

- przebudowa chodników na osiedlu Jagiełły  

- wewnętrzna droga osiedlowa, wykonanie między blokami 67,69,69A na osiedlu Kościuszki  

- wykonanie projektu chodnika przy ul. Pomianowskiej 

- wykonanie szlaków komunikacyjnych w rejonie ul. B. Westerplatte  

- budowa ulicy Jana Pawła II i Gen. Sikorskiego  

- przebudowa drogi ul. Zachodniej w Jadownikach  

- budowa ulicy, dokumentacja projektowa ul. Elektrycznej w Brzesku  

- odwodnienie ulicy Słonecznej w Brzesku 

- budowa parkingu przy dworcu PKP  

- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Uczestników Ruchu Oporu 



- partycypacja w kosztach budowy odwodnienia i włączenia ulicy Bernackiego do drogi 

krajowej 94. (to zadanie będzie współfinasowane z kilkoma podmiotami prywatnymi)  

-budowa wieży widokowej w Jadownikach  

- modernizacja placówek oświatowych PSP w Mokrzyskach, PSP Nr 3 w Brzesku, PSP  

w Buczu, PSP Nr 1 w Jadownikach, PSP w Jasieniu 

- budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji;   

- w ramach LGD jest przygotowane kilka projektów na remonty boisk sportowych Jasień, 

Jadowniki, Poręba Spytkowska. Poinformował, że to są zadania z podstawowego budżetu 

zaprojektowanego. Natomiast pojawiły się dodatkowe środki.   

Podczas omawiania zadań głos zabrali :  

Burmistrz Brzeska Grzegorz nadmienił sukces sprawy dworców PKP oraz remontów 

budynków w Sterkowcu oraz w Jasieniu. Zostaną w całości zmodernizowane przez PKP. 

Budynek miał nieuregulowany stan prawny.  

- w sprawie wieży widokowej;  

Radna Maria Kądziołka, stwierdziła, że nie ma możliwości, aby wszystko zostało wykonane  

z unijnych środków. Jest teraz zasada 50 na 50, zatem gmina musi mieć swój wkład własny.  

- budowa Gminnego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego.  

Radny Kazimierz Sproski- zapytał czy drogę dojazdową do bloków jest uwzględniona w tym 

projekcie.  

Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział że nie ma jej uwzględnionej.  

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, dodała, że radny uczestniczył w komisjach  

i powinien wiedzieć, że wnioskowaliśmy właśnie, aby nie włączać tego do wniosku Parku 

Rekreacyjno-Wypoczynkowego, wniosek drogi dojazdowej do bloków na Osiedlu Ogrodowa 

może to być realizowany jako oddzielny wniosek.  

Kierownik Antoni Staszczyk- musimy się ograniczyć do gruntów własnych, jeżeli mamy 

liczyć na dotacje.  

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, projekt parku i wszystko co z nim związane, 

natomiast wniosek drogi dojazdowej, by nie kolidował, nie może być włączony do parku. 

Jedna  osoba, która zgłosi negatywne uwagi, spowoduje uniemożliwienie realizacji zadnia. 

Trzeba racjonalnie myśleć, względem takich wymóg. Jeśli planujemy pozyskać środki unijne 

to musimy tak to przygotować, żeby nie było sprzeczne z tym co wymagane.  

 

Następnie Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że zebrali dodatkowe 

zadnia, które muszą zostać zrealizowane i muszę dołożyć dodatkowe środki. Następnie 



wymienił zadania z nazwy, które widzą, że powinny znaleźć dofinansowanie, lecz kwotowo 

jeszcze nie są w stanie jeszcze przedstawić. 

Radna Maria Kądziołka, zapytała jaka to jest kwota ogólna.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że kwota ta jest uzależniona od paru rzeczy. 

Chcieli przeznaczyć jakąś rezerwę na udziały własne przy staraniu się o dofinansowanie. Te 

zadania, to są wnioski od mieszkańców. Nadmienił jakie zadania są w dodatkowych planach: 

tj. ul. Elektryczna, przebudowa chodnika na ul. Partyzantów, remont ul. Łęcka  

w Szczepanowie, chodnik przy ul. Konstytucji 3 Maja Chcemy wrócić do planu 

Zagospodarowania Przestrzennego punktowej korekty, uwzględnić wnioski, także uwagę 

odnośnie parametru intensywności, zgłoszoną rzez panią Borowiecką, parking w Jadownikach 

przy Kościele. Ostateczne kwoty i zestawienie zadań zostaną przygotowane na komisje 

finansową.  

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że nie ma wszystkich na komisji finansowej. 

Zapytała czy można było by podać szacunkową kwotę. Jaka wchodzi w grę kwota dot. zmian 

w budżecie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że szacunkowo około 400-

500.000,00zł.  

Wyjaśnił, że nie chce, ponownie takiej sytuacji, aby wpisywano zadania, które nie mają 

pokrycia w budżecie. Tak zostały przygotowane zadania, żeby w każdej części na każdym 

osiedlu było coś zrobione. Dodał, że porozmawia z Przewodniczącym, aby sesja odbyła się 

nieco później.  

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył kwestie utworzenia parkingów przy dworcach PKP. 

Zapytał co w sprawie Sterkowca?  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, odpowiedział radnemu, że maksymalnie muszą wykorzystać  

grunt gminy i na tym urządzić parkingi. Przedstawił i omówił dwa programy pomocowe  

z których chcą skorzystać.  

Radna Maria Kądziołka, zapytała czy może poprosić o uzupełnienie odpowiedzi na 

interpelacje o dzisiejszą wypowiedź naczelnika Dobarnowskiego w sprawie tych parkingów. 

Wyjaśniła, że złożyła interpelacje na sesji w grudniu w tej sprawie lecz otrzymała lakoniczną 

odpowiedź. Prosiła o działania jakie zostały przygotowane, aby utworzyć te parkingi.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, wyjaśnił, że otrzymała odpowiedź w części to co dziś 

powiedział na komisji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że miał spotkanie z wójtem Zalewski, 

podzielili się zadaniami, kto jakie działania podejmie. Pan wójt zadeklarował, że uzyska 



pewne zgody. Zadeklarował, że miejsc w Sterkowcu nie braknie i linia oświetleniowa 

zostanie wykonana.  

Radny Marcin Ciurej, również poprosił o listę tych zadań dodatkowych bez kwot. 

Przewodnicząca komisji zapytała w sprawie budowy nowych punktów oświetlenia i 

wnioskiem mieszkańców ulicy Topolowej. Poprosiła o montaż  dwóch lamp ze względu na 

bezpieczeństwo.  

Kierownik Henry Piela odpowiedział, że bez projektu raczej nie jest w stanie wykonać tam 

oświetlania. Chyba, że projekt bez zezwolenia dodatkowego tj. hybrydowe oświetlenie, koszt 

takiego montażu około 8.000,00 zł. lecz dodał, że przede wszystkim skupiają się na 

montażach oświetlenia, gdzie są już wykonane projekty.  

Po przedstawionych informacjach , analizie i dyskusji  podjęto następujący wniosek:  

Komisja po analizie pozytywnie opiniuje przygotowany projekt Budżetu Gminy Brzesko na 

rok 2017. Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw 

 

Pełna dyskusja członków komisji oraz zaproszonych gości znajduje się w załączniku do 

niniejszego protokołu (tj. nagranie -płyta CD).  

Ad.3 Przyjęcie protokołu z dnia 20 grudnia 2016 r. (Protokół z posiedzenia komisji jest 

wyłożony do wglądu  w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku p. nr 13, ewentualne 

uwagi do protokołu należy zgłosić w formie pisemnej do BRM). 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z dnia 20 grudnia 2016r. (uwag brak), 

który został przyjęty głosami: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw (5 radnych obecnych) 

 

Ad. 4 Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, odczytała pismo Rady Programowej 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie nadawania nazw ulicom i innym miejscom 

publicznym w mieście. a także odpowiedź na to pismo Urzędu Miejskiego z dnia 13 grudnia  

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Rady Programowej Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w sprawie nadawania nazw ulicom i innym miejscom publicznym w 

mieście.  

 

Pytań brak.  

 



Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka podziękowała 

wszystkim za udział  w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz.11:00-13:23 Pełna dyskusja znajduje się na płycie CD, która znajduje 

się w aktach komisji. 

 
 

                                                          Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  

 

                                                                                              Barbara Borowiecka  

 

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku  

 


