
PROTOKÓŁ Nr 12 /2012 

z posiedzenia  Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego 

w dniu 27 stycznia  2012 roku. 

 

 Posiedzeniu komisji przewodniczył  przewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej  Radny Stanisław  Góra. 

Przewodniczący komisji powitał zebranych na posiedzeniu komisji członków komisji, 

oraz zaproszonych gości i  przedstawił proponowany projekt porządku  posiedzenia.  

 

Projekt porządku posiedzenia został przyjęty przez komisje  jednogłośnie jak 

niżej: 

1. Informacja na temat cen za wodę i ścieki oraz planowanych inwestycjach w 

2012r – RPWiK Brzesko. 

2. Informacja o stanie i działaniach planowanych w 2012 roku Spółki MPK 

Brzesko 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski  - zaopiniowanie  pism i  projektów uchwał 

na sesję Rady Miejskiej. 

 

 

Ad.1. Informacja na temat cen za wodę i ścieki oraz planowanych inwestycjach w 

2012r – RPWiK Brzesko. 

 

Zastępca Prezesa RPWiK w Brzesku Pan Jerzy Wolnik przedstawił komisji wg. 

załącznika  wprowadzone stawki opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 

 

W dyskusji członkowie komisji  zadawali pytania  dot: 

 

Radny Stanisław Góra  zapytał jak przedstawiają się nasze stawki  na tle ustalonych 

nowych stawek w ościennych gminach. Jakie spółka prowadzi  działania związane z 

pozyskaniem  nowych odbiorców kanalizacji, w tych miejscach gdzie to jest możliwe. 

 

Pan Jerzy Wolnik  przedstawił komisji  jakie w poszczególnych gminach  obowiązują 

stawki za wodę i odprowadzanie ścieków. W gminie Bochnia stawki będą uchwalane 

dopiero w miesiącu marcu  i wg. założeń Bochnia może  mieć większe stawki niż 
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Brzesko. Jeśli chodzi o przyłączenie się mieszkańców do kanalizacji, obserwuje się 

zainteresowanie mieszkańców tym tematem, szczególnie w Jadownikach przy ul. 

Środkowej.  

 

Radny Franciszek Brzyk- poinformował komisję, że na Zgromadzeniu Związku 

Miedzygminnnego ds. Wodociągów i Kanalizacji omawiany był min. temat dot.  

pozyskania specjalnej firmy której zadaniem będzie „zmuszenie” mieszkańców do 

podłączenia się do kanalizacji w tych rejonach, gdzie ta kanalizacja została już 

wybudowana. Takie działania winny  być wprowadzone  jak najszybciej, rozważając 

przy tym  potrzebę zwiększenia ilości etatów w Referacie Ochrony Środowiska.  

 

Radna Maria Kądziołka  zapytała czy spółka  szuka rozwiązań,  aby stawki za wodę i 

odprowadzanie ścieków były niższe niż obecnie. Radna stwierdziła, że koszty te mogą 

ulec zmniejszeniu, chociażby na obniżeniu stałych comiesięcznych kosztów  przesyłu i 

pozostałych wyszególnionych na  fakturze. 

 

Pan Jerzy Wolnik  odpowiedział, tam gdzie są takie możliwości to spółka oszczędza 

jak może. Pan Prezes przybliżył komisji  co ma wpływ na ceny wody  

i ścieków. Planowana podwyżka  wody była w wysokości 7 %, jednak po wprowadzeniu 

pewnych oszczędności ta podwyżka wynosi 5 %. Jeżeli mieszkańcy nie zostaną 

zmuszeni do podłączenia się do kanalizacji tam gdzie jest to możliwe , to niestety ale 

ceny ścieków nadal będą takie wysokie. 

 

Radny Franciszek Brzyk nawiązał do tematu związanego z dużymi stratami wody np. 

wadliwie wykonanych studzienkach kanalizacyjnych, gdzie wody opadowe stanowią 

znaczną część ścieków i my jako gmina płacimy za to. Należy się zastanowić jak temu 

zapobiec. Ogromną zmorą jest również kradzież wody  

z hydrantów. Radny zapytał czy wprowadzone jest opomiarowanie zużycia wody na 

magistrali wodociągowej.   

 

 

Pan Jerzy Wolnik  odpowiedział, spółka planuje wykonanie pomiarów na magistrali 

wodociągowej pokazujących jaka faktycznie ilość wody jest pobierana . 

Ponadto Pan Prezes Przedstawił komisji  plany inwestycji przewidzianych do 

wykonania przez spółkę  w roku 2012, w ramach Funduszu Spójności  i te inwestycje 
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która spółka prowadzi samodzielnie. Koszt prowadzonych inwestycji przez RPWiK to 

kwota około 2 mln złotych. 

 

Radny Franciszek Brzyk powiedział, w Okocimiu została rozpoczęta budowa 

kanalizacji. Prace zostały jednak przerwane ze względu na powstałe osuwiska terenu. 

Radny zapytał czy spółka  mogłaby rozwiązać ten problem poprzez wybudowanie  w 

tym rejonie  kilku zbiorników bezodpływowych, czy ten problem powstały w Okocimiu 

jest  technicznie rozważany przez Spółkę. Umowa została zawarta na budowę 

przepompowni, radny zapytał jakie przesłanki  stanęły na przeszkodzie, że  

odstąpiono od zawartej umowy. 

 

 Pan Jerzy Wolnik  odpowiedział, temat ten jest obecnie na etapie analizy przez 

spółkę. Kiedyś na etapie projektowania były prowadzone rozmowy z projektantem  

czy są możliwości  rozwiązania problemu  jaki wystąpił w Okocimiu, tj. wybudowanie 

zbiorników zlewnych  w miejscach gdzie nie ma  możliwości podpięcia do  kolektora 

głównego. 

 

Na tym dyskusja została zakończona. 

Przewodniczący komisji Stanisław Góra podziękował panu Prezesowi RPWiK za 

przygotowanie i złożenie informacji  komisji. 

 

Ad.2 Informacja o stanie i działaniach planowanych w 2012 roku Spółki MPK 

Brzesko. 

 

Radny Stanisław Góra  poprosił zaproszonego  na posiedzenie komisji prezesa Spółki 

MPK o przedstawienie opinii  w jaki sposób w tych trudnych realiach finansowych  

spółka MPK będzie nadal funkcjonować w roku 2012. 

 

 

Prezes MPK Krzysztof Gawor odpowiedział,  po wprowadzonych oszczędnościach  są 

już  wyliczenia że w roku 2012 Spółka MPK będzie funkcjonować jako przewoźnik na 

terenie miasta i gminy Brzesko. Do tego stanu znacznie przyczyniło się zlikwidowanie 

nierentownych kursów sobotnio- niedzielnych, zlikwidowanie ulg, utrzymanie cen 

biletów pełnopłatnych. 
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W związku z wprowadzoną przez BUS podwyżką cen  za przejazdy,  w autobusach MPK 

Brzesko wzrosła znacznie bo aż o 8,5%, frekwencja pasażerów, co pozwoli spółce 

przetrwać do końca bieżącego roku. 

Jeśli uda nam się  pozyskać dodatkowe środki finansowe  w tym roku  to  

w pierwszej kolejności spółka musi zakupić  jeden zapasowy autobus. Spółkę nie 

będzie stać na inne inwestycje, również pracownicy Spółki MPK nie otrzymają 

podwyżki wynagrodzeń. 

 

Następnie przy udziale prezesa MPK i Burmistrza Brzeska komisja omówiła temat dot. 

funkcjonowania uruchomionej przez MPK linii nr 9 na ul. Szczepanowską. 

 

Radny Stanisław Góra zapytał Pana Prezesa MPK  jakie efekty spółce  przyniosła 

likwidacja kursów sobotnio- niedzielnych,  oraz jaki duży  autobus Spółka chce 

zakupić. Ponadto radny poprosił o podanie jaka jest planowana korekta rozkładów 

jazdy we ferie i wakacje, oraz jak podwyżka cen oleju napędowego wpłynie na 

działalność spółki , a także propozycja zmiany  przepisów związanych z dowozem 

dzieci do szkół. 

 

 Prezes MPK Krzysztof Gawor odpowiedział, ilość pasażerów decyduje zawsze jaki w 

danej chwili jest potrzebny autobus. Z naszych obserwacji wynika, że potrzebny jest 

nam autobus na minimum 60 osób bo taki  jest najbardziej uniwersalny. Rozkład jazdy 

we ferie nie będzie zmieniany ponieważ jest to bardzo krótki okres czasu. Rozkład 

jazdy wakacyjny jest już zarejestrowany  w roku ubiegłym i będzie obowiązywał 

również w roku bieżącym. Na początku roku  założono już wyższe koszty cen oleju 

napędowego dlatego nie będzie to w znaczny sposób wpływało na działania spółki. W 

chwili obecnej spółka nie jest przygotowana do realizacji zmian przepisów w zakresie  

dowozu dzieci do szkół, dlatego też nie brana jest pod uwagę możliwość startu Spółki 

MPK w przetargach  bo nie mamy odpowiedniego taboru. 

 

Radna Maria Kądziołka zawnioskowała  do Prezesa MPK o szersze rozpropagowanie 

wśród mieszkańców, że linia nr 9 jest przedłużona na ul. Szczepanowską. 

 

Ad.3.Sprawy bieżące i wolne wnioski  - zaopiniowanie  pism i  projektów uchwał 

na sesję Rady Miejskiej. 

 



 5 

Inspektor Elżbieta Spyrka przedstawiła komisji ponowny wniosek o  przeprowadzenie 

przetargu na wynajem lokalu użytkowego w BOSiR, przeznaczonego na prowadzenie 

sklepiku z art. basenowymi, drobnymi art. przemysłowymi i  art. spożywczymi,  przy 

stawce w wysokości 23 zł netto za 1m 2 powierzchni. Temat ten był przedmiotem  

obrad komisji Gospodarki Finansowej oraz Komisjach Prawa i Oświaty. Komisja 

Finansowa podjęła wniosek aby przeprowadzić przetarg na wynajem lokalu 

użytkowego w BOSiR, przeznaczonego na prowadzenie sklepiku z art. basenowymi, 

drobnymi art. przemysłowymi ale bez   art. spożywczych. 

W wyniku przedmiotowego wniosku Pani która prowadziła sklepik zrezygnowała z jego 

prowadzenia. Tak Komisja Oświaty jak i Komisja Prawa są za tym aby artykuły 

spożywcze w sklepiku na basenie można było sprzedawać, z jednoczesną podwyżką 

czynszu za wynajem. W miesiącu grudniu 2011 stawka wynajmu bez artykułów 

spożywczych wynosiła 12 zł/1m2 powierzchni użytkowej, a obecnie jeżeli komisja  

wyrazi na to zgodę ta stawka wyniesie 23 zł netto za 1m2 powierzchni użytkowej. Od 

czasu kiedy sklep został zlikwidowany klienci pytają dlaczego tak się dzieje tym 

bardziej, że kawiarenka na górze  jest czynna dopiero od godz.15-tej. Dyrektor BOSiR 

jest za tym aby sklepik istniał i aby była tam sprzedaż artykułów spożywczych. 

 

Radny Franciszek Brzyk powiedział, temat ten był szeroko omawiany na  posiedzeniu 

Komisji  Oświaty i należy wniosek zaopiniować pozytywnie tym bardziej  że jest to 

również wniosek pana dyrektora. 

 

 

Radny Tadeusz Pasierb przypomniał, że na posiedzeniu komisji Gospodarki 

Komunalnej również omawiany był przedmiotowy wniosek. Z informacji jakie 

uzyskaliśmy wynikało, że  sprzedaż artykułów spożywczych winna odbywać się na 

górze w kawiarence a na dole tam gdzie był prowadzony sklepik pan dyrektora chce 

urządzić dodatkową szatnię, dlaczego te informacje nie są ze sobą spójne. 

 

Radny Franciszek Brzyk  powiedział, z mojej obserwacji wynika, iż wiele spraw 

trafiających do opinii komisji, kilku komisji, różni się głównie  ich przedstawieniem 

przez wnioskodawców. Temat winien być przedstawiany przez tego samego 

wnioskodawcę na poszczególnych komisjach. Z naszej dzisiejszej  dyskusji wynika, że 

temat ten na poszczególnych komisjach  nie był omawiany przez wnioskodawcę. 

Jeżeli jest problem z funkcjonowaniem kawiarni na basenie to umowa z najemcą 
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winna zostać rozwiązana, po co robić jakieś ograniczenia w handlu skoro do tej pory 

funkcjonowało to dobrze. Komisja Gospodarki Finansowej wydała w miesiącu grudniu 

negatywną opinię bo tak przedstawiono wniosek, natomiast komisja Gospodarki 

Komunalnej opinię pozytywną na  stronę mieszkańców, chodzi głownie o  

poszanowanie prawa. Radny zawnioskował o  przedstawienie komisji Gospodarki 

Finansowej  jakie przesłanki spowodowały że podjęto taką decyzję.  

 

 

Radny Stanisław Góra- powiedział, naszym zadaniem  jako komisji Gospodarki  

Finansowej jest dbanie o interesy i majątek gminy, aby  te rozwiązania były dla gminy 

korzystne. Skoro  do tej pory artykuły spożywcze były  sprzedawane w sklepiku i 

przynosiły dochód i będą nadal przynosić dochód gminie bo stawka najmu zostanie 

znacznie podwyższona, to po co ograniczać sprzedaż. Czas sam pokaże czy decyzja 

komisji  była słuszna. Radny zawnioskował o pozytywne zaopiniowanie wniosku 

dyrektora BOSiR o przeprowadzenie przetargu na wynajem lokalu użytkowego w 

BOSiR, przeznaczonego na prowadzenie sklepiku z art. basenowymi, drobnymi art. 

przemysłowymi i  art. spożywczymi,  przy stawce w wysokości 23 zł netto za 1m 2 

powierzchni.  

 

 

 

Na tym dyskusja została zakończona – komisja podjęła opinię o treści: 

Komisja Gospodarki Finansowej  pozytywnie opiniuje  przeprowadzenie przetargu na 

wynajem lokalu użytkowego w BOSiR, przeznaczonego na prowadzenie sklepiku z art. 

basenowymi, drobnymi art. przemysłowymi i  art. spożywczymi,  przy stawce w 

wysokości 23 zł netto za 1m 2 powierzchni. Głosowano: 4 za, jeden radny nie brał 

udziału w głosowaniu. 

 

 

Posiedzenie komisji trwało od godz.8.30- 11.00 
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Przewodniczący   Komisji Gospodarki     

Finansowej   Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                        STANISŁAW GÓRA                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  


