
Rada Miejska w Bzesku

Komisja Gospodarki Finansowej

Protok6l nr 6/2019

6 Posiedzenie w dniu 22 maia 2019

Obrady rozpoczqto 22ma1a 2019 o godz. 09:00, azakohczono o godz.

13:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu vwiglo udzial5 czlonk6w.

Obecni:

1. Barbara Borowiecka

2. FranciszekBrzyk

3. Leszek Klimek

4. Boguslaw Sambor

5. Jaroslaw Sorys

Ad. 1 .Otwarcie posiedzen ia i stwierdzenie prawomocno5ci obrad.

Posiedzeniu komisji Gospodarki Finansowej przewodniczyl Przewodniczqcy Komisji

Radny Boguslaw Sambor, ktory powital wszystkich zebranych na posiedzeniu

komisji.

Na podstawie listy obecnoSci Przewodniczqcy komisji stwierdzil prawomocnoSi

obrad komisji - Lista obecnoSci stanowi zalqcznik nr 1 do protokolu, do protokolu

stanowi r6wnie2 zalqcznik Lista Nr 2.

Ad. 2. Pzyjecie pozqdku posiedzenia.

Przewodniczqcy Komisji Boguslaw Sambor przedstawil proponowany porzqdek

posiedzenia komisji. Zapytal, czy sq uwagi do przedstawionego pozqdku

posiedzenia komisji ?.



Uwag do pozEdku posiedzenia brak - porzqdek posiedzenia zostal przyjgty
jednogloSnie- stanowi zal. nr 3. Jak ni2ej:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. Przyjgcie porzqdku posiedzenia.

3. lnformacja w sprawie uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia Komisji

odbytego w dniu 17.04.2019 r.

4. lnformacja na temat funkcjonowania Brzeskich Zaklad6w Komunalnych, analiza
gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za rok 2o1g i zamierzeniami na rok 201g

5. Analiza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania bud2etu Gminy

Brzesko 2a2018r.

6. Analiza sprawozdania Miejskiego osrodka Kultury oraz powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej 2a2018 r.

7. Zapoznanie sig i analiza sprawozdania dotyczqcego wsp6lpracy i wykorzystania

Srodk6w budzetowych przezorganizacje pozarzqdowe w 2018 r.

8. Zapoznanie sig z informaciq oraz analiza wykorzystania srodkow przeznaczonych

na realizaqg Gminnego Programu profilaktyki, Rozwiqzania problem6w

Alkoholowych i Narkomanii w 2018 r.

9. sprawy biezqce i wolne wnioski - analiza i wyra2enie opinii do projektow uchwat i

pism.

1 0. Zamkniqcie posiedzenia komisji.

Do protokolu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 kwietnia 2019 roku nie

wniesiono uwag, protok6l zostal przyjety.

odbytego w dniu 17.O4.2019 r.



Radna Barbara Borowiecka odniosra siq do zapis6w w protokore dot. zgroszonych
przez niq uwag do Protokolu. po zgroszenru przez niq uwag do protokoru pan
przewodniczqcy stwierdzil, 2e ma wqtpriwosc do przedstawionych uwag do
protokolu. Radna poprosila by na pzyszlosi takie wqtpliwosci byly w protokole

zapisane.

Radny Boguslaw Sambor - udzielil odpowiedzi radnej Borowieckiej.

Problem6w Alkoholowych i Narkomanii w 2018 r.

Pisemne sprawozdanie radni ohzymali w materialach na posiedzenie komisji.

Koordynator Renata Pabian om6wila sprawozdanie jw.

w dyskusji czlonkowie komisji zadawali pytania dot. ilosci os6b skierowanych na

komisje p. alkoholowq otaz na leczenie w poszczeg6lnych latach. Na zapytanie

radnych Pani Koordynator wyjasnila i2 zauwa2alne jest ze z roku na rok spada ilos6

osob uzale2nionych kozystaiqcych z pomocy finansowej MopS. Komisj a zapoznala

sig z zestawieniem ilo6ci os6b skierowanych na leczenie odwykowe. W ka2dym
pzypadku taka osoba uzaleZniona musi wyrazii chq6 i zgodg na leczenie. Na

zapytanie przewodniczqcego komisji pani Koordynator Renata pabian odniosla sig

do zagadnieir dot. warunk6w przyznania dotacji na realizacje zadah dot.

przeciwdzialania uzale2nienia od narkotyk6w. Nawiqzano do dzialalnosci szk6l w
zakresie realizacji program6w p. alkoholowych w6r6d dzieci, mtodzie2y igrup
rowieSniczych, organizowania konkurs6w dla stowarzyszeh w zakresie
przeciwdzialania alkoholizmowi.

Radny Franciszek Bzyk zapylal w sprawie dzialalnosci Fundacji profilaktyki w
Rodzinie , czym ta fundacja sig zajmuje , w konkursach zawsze otrzymuje Srodki.

Radny zwr6cil uwagQ na brak aktualnego KRS w przypadku tej fundacji. czy oprocz
jednej kolonii w ciqgu roku czym ta fundacja sig zajmuje.



Na zapytanie radnego odpowiedziala Pani Renata Pabian. Fundacja organizuje

wypoczynek letni dla dzieci , kt6ry cieszy sig bardzo dobrq opiniq, uzasadnila

dlaczego.

Radna Barbara Borowiecka nawiqzala do przedstawionego sprawozdania i

sprawowania opieki nad osobami kt6re sq w trze2wieniu. Jest to wa2ny element,

widoczny , kt6ry na pewno nie tylko pomaga ale r6wnie2 monitoruje i wskazuje na

pewne nieprawidlowo6ci na tym etapie iw tym wieku. Radna pozytywnie oceniala te

dzialania.

Na zapytanie radnej odpowiedziala Pani Renata Pabian.

Po dyskusji opinia komisji:

Pozytywnie jednoglo6nie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji Gminnego

Programu Profilaktyki Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Narkomanii za

2018 rok.

Dyrektor J6zef Cierniak om6wil sprawozdanie jw., przedstawil komisji jak

przebiegaly kontrole wydatkowania Srodk6w finansowych pEez stowazyszenia

sportowe w taki sposob by byly racjonalnie wykozystywane.

W dyskusji nad sprawozdaniem czlonkowie komisji zadawali pytania dot. min. czy

wszystkie kluby sportowe otzymaly dofinansowanie , zwrotu Srodk6w finansowych z

udzielonej dotacji dla niekt6rych klub6w sportowych i dlaczego doszlo do takiej

sytuacji, nawiqzano do organizacji wyjazdowych kontroli przez pracownik6w

merytorycznego wydzialu, czy zaplanowane zajqcia sportowe z mlodzie2q sq

odpowiednio realizowane.

Radny Franciszek Brzyk odni6sl siq do sposobu sporzqdzania ofert przez

Stowarzyszenia celem uzyskania dotacji z gminy i procentowego udzialu tej dotacji w

przedmiotowym zadaniu. Czasem jest tak, 2e je5li ktoS zwraca Srodki tzn.,2e nie

realizuje zadania dokladnie zgodnie z zalo2eniami. Nie podoba mu siq r6wnie2 to, 2e
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nlekt6re kluby sportowe piszq pisma do burmistrza o srodki finansowe na dzialalnosc
poniewaz nie otzymaiq dotacji gdy2 np. sp62niri sig ze zrozeniem wniosku, mo2e
nale2y zmienii te kryteria.

Radna Barbara Bororriecka zapylala jakie konsekwencje zostaly zastosowane w
stosunku do klubu kt6ry nieodpowiednio wykorzystal udzielonq dotacjg?

Dyrektor J6zef ciemiak odpowiedzial, 2e w wyniku tych kontroli nastqpil w
niekt6rych przypadkach zwrot udzieronej dotacji oraz jakie inne konsekwencje
wyciqgniqto z tego tytulu.

Opinia komisji:

Komisja zapoznala sig i pozytywnie zaopiniowara sprawozdanie z dzialarnosci
Stowarzyszeh Sportowych za rok 201 g.Glosowano jednogloSnie

Ad.6. Analiza OSrodka otaz
Biblioteki 2018 r. Pisemne radni

elektronicznej - znajduje sie w aKach BR.

sprawozdanie z dzialalnosci MoK om6wila pani Dyrektor MoK Malgozata cuber ,

kt6ra przedstawila r6wnie2 dzialalnosci Muzeum Ziemi Brzeskiej , organizacje
Brzesko - okocim -Festiwal i sprawy organizacyjne z tym zwiqzane. Zaprosila na

organizowane pzez MoK spektakle teatralne , omowila problem zwiqzany z
u2yczaniem sali , probrem ten musi zosta6 jak najszybciej pzedyskutowany i

tozwiqzany.

Radny Jarostaw Sorys stwierdzil, 2e dyrektor MoK winna opracowai regulamin

u2yczania sali, przeslac informacje do wszystkich zainteresowanych , by bylo jasno
powiedziane jakie obowiqzki ciqiq na wynajmujqcym salg.

Pani Dyrektor P|MBP Karina Legutek przedstawila sprawozdanie z dzialalnosci
Biblioteki i filii bibliotecznych .
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W dyskusji analizowano:

Radny Jarostaw Sorys odni6sl siq do wielkoSci bud2etu Biblioteki.

Dyrektor Karina Legutek -przedstawila wielkos6 budzetu biblioteki oraz organizacje

bezplatnych u2yczeh biblioteki. Kozystanie z pomieszczefr biblioteki jest bezplatne ,

nastqpuje elektronizacja biblioteki - ptzybli|yla na czym polega.

w dyskusji komisja przeanalizowala temat dot. wsp6lfinansowania dzialalnosci

Biblioteki przez Powiat Brzeski. w wyniku dyskusji komisja zawnioskowala do

Burmistrza Brzeska o analizg porozumienia zawartego z powiatem Bzeskim na

temat koszt6w finansowania dzialalno5ci piMBp w Brzesku. (Wniosek nr 5).

Po dyskusji przewodniczqcy Komisji Boguslaw sambor podzigkowal za zloLenie

sprawozdania i zaproponowal opinie o tre6ci:

. Pozytywnie jednogloSnie zaopiniowala komisja sprawozdanie finansowe z

dzialalno6ci MOK w Bzesku za 2018 r.

r Pozwwnie jednogtcsnie zaopiniowala komisja sprawozdanie finansowe z
dzialalnoSci PiMBP w Brzesku za 2018 r.

Ad. 4. na temat Bzeskich Zaklad6w

analiza gospodarki odpadami w Gminie Bzesko za rok201g i zamiezeniami na rok

2019

Dyrektor Danuta Ziqba om6wila sprawozdanie jak wy2ej.

w dyskusji nad sprawozdaniem omowiono tematy zwiqzane z segregaciq odpadow

w budynkach wielorodzinnych, wielkoSci srodk6w zaplanowanych i wykorzystanych

na likwidacje dzikich wysypisk 6mieci, organizacji pzetargu na wyw6z odpad6w i

przeprowadzonych negocjacji tylko ze Sp6lka BZK, skladania nowych deklaracji

smieciowych od miesiqca lipca br. kt6ra bqdzie podstawq do egzekucji i mozliwosci
wysylania upomnien.



w dyskusji komisja pozyskala informacje dot. wysokosci odbytych przetargow na
wyw6z odpad6w komunarnych w gminach osciennych np. rwkowej oraz rozwa2enia
mo2liwo6ci odbioru odpad6w 1 raz w miesiqcu.

Radny Jaroslaw sorys zwr6cil uwagq na mo2riwos6 odbioru smieci 1 raz w miesiqcu
- nikt tych propozycji nie sprawdzir pzed zaproponowaniem nowych cen, radny
nawiqzal ponadto do zastosowania urg dra rodzin wierodzietnych. Do dyskusji
radnego odni6sl siq Zastqpca Burmistrza Grzegorz Brach.

Prezes BZK Janusz Filip przedstawil komisji informacje na temat funkcjonowania
Sp6lki BZK w Brzesku min:

o spraw zwiqzanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Brzesku
gdzie zachodzi pirna potzeba podwyzki stawek. w chwiri obecnej sp6lka
doplaca do administrowania cmentarza , zakupiono nowa chlodniq oraz
Swiadczone sq uslugi pogzebowe;

o odbi6r i wywoz odpad6w komunarnych przez sp6lkg - gdzie strata wynosi
okolo 30 tysiqcy zlotych;

' segregacji odpad6w z budynk6w jednorodzinnych i wierorodzinnych.
Segregacja w budynkach jednorodzinnych jest dobrze prowadzona gozej
jest w blokach , ale odbqdq siq konkole w tym zakresie.

o Problemu zwiqzanego z odbiorem gabaryt6w i skladowaniem ich na psZoK -
pan prezes uzasadnil dlaczego taki problem wystgpuje.

Zastqpca Burmistrza Grzegorz Brach odni6sl siq do wysokosci stawek oprat za
odbi6r odpad6w komunarnych, jak r6wnie2 mozliwosci odbudowy taboru spolki z
nadwy2ki srodk6w z tytulu oplat.

w dyskusji pomiqdzy Radnym J. Sorysem , a Burmistrzem G. Brachem odniesiono
sig do mo2liwosci przeznaczenia wornych srodk6w z tyturu oprat za odpady
komunalne np. na odbudowg sprzqtu sp6lki.

Radny Franciszek Bayk nawiqzar do stanu technicznego taboru sporki BZK,
Sp6lka jest wlasnosciq Gminy Bzesko i gmina ma za zadanie mysrec o jej
dofinansowaniu i wymianie sprzgtu.



Radny Jaros*aw Sorys - przypom nial, 2e pan prezes spolki BZK poinformowal nas,
2e na odpadach komunalnych ma straty finansowe. Nastqpnie radny przedstawil
wyliczenia dot. oplat za odbi6r odpadow w 2018 roku , prognozy na rok 2019. Radny
wyliczyl, 2e przy takich stawkach jakie zostaly ostatnio uchwalone bqdzie okolo 600
tysiqcy zysku.

Do wypowiedzi radnego odniosla siq Dyrektor Danuta Ziqba, ktora przedstawila
przebieg negocjacji cenowych ze sp6tkq BZK dot. ustalenia kwot za wryozodpadow
komunalnych z terenu Gminy Brzesko. Planowane wplywy do budzetu ze stawki 15
ztotych od osoby sq mniejsze niz negocjacje cenowe. Umowa ze spolk q BZK jest
zawarta tylko na pol roku , nie zawsze ta kwota bqdzie taka wysoka jak jqzalo2ono.

W dyskusji komisja odniosla siq do tematu wysokoSci oferty sp6lki BZK na wryoz
odpadow komunalnych z terenu Gminy Brzesko w 2o1g roku, wielkoSci cen
stosowanych przez inne firmy za odbior odpadow.

Szczegolowych odpowiedzi na zapytania w dyskusji udzielila pani Dyrektor Danuta
Ziqba.

Zastqpca Burmistrza Gzegorz Brach przedstawil komisji przebieg negocjacji
cenowych ze spotka BZK.

Po dyskusji opinia komisji:

Komisja zapoznala siq i pozytywnie zaopiniowala sprawozdanie na temat stanu
Gospodarki Odpadami w Gminie Brzesko za rok 2018.Gficsowano jednogftc5nie

Ad. 5. Analiza budzetu

Skarbnik Celina t-anocha om6wila

Brzesko za okres 2018 roku.

Pytan radnych do sprawozdania brak.

sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy

Gminy Brzesko za 2018 r.



opinia komisji:

Pozytywnie jednoglosnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy
Brzesko zarok2018.

Nastgpnie Pani skarbnik cerina Lanocha om6wila projekty uchwar w sprawach:

1) Zmiany uchwaly Budzetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;

2) zmiany uchwaly Nr lV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30

stycznia 2019 r. Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Pytaft radnych brak.

Opinia komisji:

Pozytyrnie jednogbsnie zaopiniowano projekty uchwal w sprawach:

1) Zmiany uchwaly Bud2etowej Gminy Brzesko na 2019 rok;

2) zmiany uchwary Nr rV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia
2019 r. Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

uchwal i pism.

Zastgpca Burmistza Bzeska Gzegoz Brach objasnil pisma i projekty uchwal
skierowane do komisji:

' Komisja zapoznara siq z pismem pani A.p-D. dot. sprzedazy dzialki w Jasieniu

oraz odpowiedziq Burmistza Brzeska na pismo.

' Komisja zapoznata siq z propozyci4 Dyrektora BosiR w Brzesku dot.
propozycji rozszezenia strefo pakingowej na terenie Miasta Bzeska.
Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach pzedstawil komisji przeciwskazania
utvvorzenia parkingu na pracu Kazimierza wierkiego, gdzie koszt remontu
pracu przewidziano na kwote okoro 2 mrn zlotych, mo2riwosci pobierania
oplat parkingowych na Bzeskim Rynku, na pracu Targowym, utworzenia
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miejsc parkingowych po oddaniu do U2ytkowania dworca pKS i parkingu

przy dworcu PKP.

w dyskusji radna Barbara Borowiecka zwr6cila uwagg na problemy jakie zglaszaiq
jej mieszkahcy , a dot. usytuowania na terenie miasta przystank6w dla pasazer6w

wsiadaiqcych i wysiadaiqcych z autobus6w dalekobie2nych. przeprowadzila

rozmowy z mieszkancami i twierdzi i2 bgdzie bardzo duze niezadowolenie , ze
przystanek dla tych autobus6w zostanie wyprowadzony z centrum miasta.

Radny Franciszek Brzyk pzedstawil komisji mo2liwosci rozwiqzania problemu

zalrzymywania siq autobus6w dalekobieznych w centrum miasta.

Dyrektor Bogdan Dobranowski przedstawil komisji na mapie potzeby w zakresie

wykonania niezbqdnego remontu Palcu Kazimierza wielkiego tak by mo2na byto

utworzyd tam miejsca parkingowe . w obecnej chwili koszt wykonania tej inwestycji

to kwota okolo 2 mln 800 tysigcy zlotych. chcqc zmienid funkcje przezn aczenia
przestzeni publicznej np. na parking musi by6 to zrobione zgodnie z przepisami. w
chwili obecnej nie ma mozliwosci utworzenia tam strefy parkingowej tym bardziej,2e
gmina nie posiada Srodk6w na takq inwestycjq.

w dyskusji komisja stwierdzila, 2e nale2y szukai srodkow z zewnqtz na realizacje

wspomnianej inwestycji.

Radny Jarostaw Sorys zapty'.al w temacie placu Targowego, co dalej , czy oplaty

parkingowe bqdq tam pobierane .

Na zapytanie odpowiedzi udzielil Dyrektor Bogdan Dobranowski.

. Zapoznano sig z pismami Sp6{dzielni Mieszkaniowej w Bzesku:

1) dot. doptaty do cen wody dla mieszkafrc6w dw6ch budynk6w wielorodzinnych

w Brzesku, kt6re przyjqto do wiadomo6ci;

Radna Barbara Borowiecka podkreslila starania radnych zwiqzane z mo2liwosciq

udzielenia przez gmine dofinansowania do cen wody dla mieszkancow dwoch

blokow na osiedlu KoSciuszki.
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2) pismo dot. dofinansowania wyposazenia placow zabaw wspolnie UM i SM-
na zapfianie Radnej Barbary Borowieckiej, czy Gmina bqdzie partycypowac w
wyposazeniu placow zabaw Dyrektor Bogdan Dobranowski odpowiedzial, ze SM

otrzymala juz odpowied2 z UM , w budzecie br. nie ma zabezpieczonych srodkow

finansowych na takie zadanie i nie bgdzie jego realizacji.

Zastqpca Burmistrza Gzegorz Brach przedstawit informacje dot. braku mozliwoSci

prawnych zastosowania doplat do cen wody o jakie wnosi SM.

. Pozytyrrvnie jednoglosnie zaopiniowano projekty uchwat w sprawach

1) Przejqcia od GDK|A zadania pubriczneg o zarzqdzania drogq krajowq;

2) Przejqcia od GDK|A zadania pubriczneg o zarzqdzania drogq krajowq -

(przebudow a skrzy2owa n ia) ;

3) Zmiany nazwy czqsci ulicy ,, Ludowej" na ul. "ojca Franciszka wody" w
Mokrzyskach. Projekty uchwal obja5nit Zastgpca Burmistrza Grzegoz Brach.

Po wyczerpaniu porzqdku posiedzenia komisji Przewodniczqcy Komisji Bogustaw

Sambor podziqkowal za udzial wszystkim obecnym i zamknql posiedzenie komisji.

( Pelna tre56 dyskusji- ptyta cD znajduje siq w aktach komisji)

P rzewod n iczqcy Kom isj i Gos poda rki F i n a n sowej

Rada Miejska w Brzesku

mgr Boguslaw Sambor

Pzygotowat(a): lnspektor Marta K6lkowska Zesp6l spraw samozqdowych

fi*sr>--
lllStrr)nil


