Protokół Nr 14/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 22 lutego 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1. Radny Stanisław Góra - Przewodniczący Komisji;
2. Radny Franciszek Brzyk - Członek Komisji;
3. Radny Leszek Klimek – członek Komisji.
4. Radna Maria Kądziołka Zastępca Przewodniczącego Komisji;
5. Radny Tadeusz Pasierb –Członek Komisji;
6. Radny Adam Smołucha –Członek Komisji.
członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu, usprawiedliwieni:
1. Radny Krzysztof Ojczyk.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
2.Skarbnik Gminy Celina Łanocha;
3.Kierownik Referatu Budownictwa Antoni Staszczyk;
4.Siostra Dyrektor DPS w Brzesku Teresa Bełza;
5.Siostra Dorota Olszówka DPS w Brzesku.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
otworzył Przewodniczący Komisji Stanisław Góra. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Stanisław Góra
przedstawił proponowany porządek obrad – zawarty w zaproszeniu - stanowiący
załącznik nr 2 do protokołu. Następnie zaproponował wprowadzenie do
porządku obrad pkt.2. Wysłuchanie informacji Siostry Dyrektor DPS w Brzesku
Teresy Bełzy dot. potrzeb finansowych placówki na 2012 rok.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wysłuchanie informacji Siostry Dyrektor DPS w Brzesku Teresy Bełzy dot.
potrzeb finansowych placówki na 2012 rok.
3. Informacja na temat przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych
w Gminie Brzesko w 2012 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism i projektów uchwał na sesję
Rady Miejskiej w miesiącu lutym br. - zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawach:
 zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012;
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 zmiany uchwały Nr XVIII/128/2011 rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko.
Porządek posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 7 lutego 2012
roku zatwierdzono jednogłośnie.
Ad.2. Siostra Dyrektor DPS w Brzesku przy ul. Starowiejskiej Teresa Bełza
przedstawiła członkom Komisji Gospodarki Finansowej szczegółowe wyliczenia
potrzeb finansowych niezbędnych aby placówka mogła normalnie funkcjonować.
Siostra Dyrektor przybliżyła wielkości kwot dotacji jakie placówka otrzymuje
z województwa małopolskiego, powiatu, rent dzieci itp.
Wszystkie otrzymywane dotacje w znacznym stopniu wpływają na
funkcjonowanie domu opieki, jednak nie są wystarczające, aby pokryć wszystkie
koszty związane z utrzymanie placówki. Taki stan finansów spowodował, iż
Siostra Dyrektor Teresa Bełza wystąpiła z wnioskiem i ogromną prośbą do
Burmistrza Brzeska i Rady Miejskiej o dofinansowanie tej działalności przez
samorząd Miasta Brzeska.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że w latach poprzednich jak
i w chwili obecnej samorząd Gminy Brzesko dostrzegał i nadal dostrzega
potrzeby i problemy wychowanków DPS przy ul. Starowiejskiej w Brzesku.
Nadmienić należy jednak, że placówka jest również własnością powiatu i to
właśnie powiat winien w swoim budżecie zabezpieczyć niezbędne środki na
potrzebne wydatki i funkcjonowanie placówki. Napewno gmina nie pozostanie
bez odzewu i przeznaczy środki finansowe z budżetu na ten cel, jednak nie
można w tej chwili określić kiedy to nastąpi ponieważ w chwili obecnej środków
wolnych nie ma. Należy również wystosować apel do władz powiatu w tym
temacie, gdyż minimalne wydatki placówki muszą zostać zabezpieczone.
Siostra Dyrektor Teresa Bełza przedstawiła członkom Komisji Gospodarki
Finansowej szczegółowe wyliczenia dotacji jaką otrzymuje placówka z Powiatu.
Radny Stanisław Góra - sprawa jest bardzo poważna, potrzeby mamy wszyscy
ale są to dzieci biedne, chore, które przebywają na terenie naszej gminy
i musimy im pomóc. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że kwota dotacji
przeznaczona przez powiat nie jest zbyt wygórowana w stosunku do potrzeb.
Radny Adam Smołucha zapytał, wg, jakiego klucza jest przydzielana dotacja
na działalność ośrodka.
Siostra Dyrektor Teresa Bełza odpowiedziała, że nie ma takich informacji.
Po dyskusji członkowie komisji podjęli wnioski o treści:
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Wniosek komisji :
Komisja pozytywnie opiniuje prośbę Siostry Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Starowiejskiej w Brzesku, o przyznanie pomocy i wparcia finansowego
z budżetu Gminy Brzesko, na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka,
w ciągu roku budżetowego 2012. Głosowano jednogłośnie.
Wniosek komisji :
Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie
do władz Powiatu Brzeskiego, aby powiat zapewnił odpowiednie wsparcie
finansowe na bieżące funkcjonowanie DPS w Brzesku przy ul. Starowiejskiej.
Głosowano jednogłośnie.

Ad.3.
Kierownik Referatu Budownictwa Antoni Staszczyk przedstawił komisji
informacje na temat przebiegu inwestycji gminnych zaplanowanych do
wykonania w roku 2012 oraz tych już kontynuowanych min:
 budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej,
 modernizacja budynku Domu Ludowego w Jadownikach,
 modernizacja stadionu OKS, monitoringu stadionu OKS.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przybliżył komisji jakie są oczekiwania władz OKS,
a jakie są możliwości budżetu gminy w tym zakresie.
Radny Tadeusz Pasierb zwrócił uwagę na
miejskiego.

zły stan techniczny monitoringu

Radna Maria Kądziołka - na niektórych osiedlach część kamer nie działa od
dłuższego czasu i są problemy z odczytaniem zapisów. W najbliższym czasie
monitoring na terenie miasta winien zostać przeglądnięty i zmodernizowany, on
musi działać.
Kierownik Antoni Staszczyk przedstawił przybliżone koszty montaży systemu
rejestracji monitoringu na stadionie OKS i na terenie miasta, rodzaje systemów
monitorowania i jakości sprzętu monitorującego.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza, aby podjąć działania, które usprawnią
istniejący system monitorowania Miasta Brzeska. Głosowano jednogłośnie.
Ponadto Pan Kierownik Antoni Staszczyk przybliżył, które zadania
inwestycyjne są zaplanowane do wykonania, rozliczenia
i kontynuacji
w bieżącym roku:
 odwodnienie gruntu i placu budowy hali przy PSP Nr 3 w Brzesku,
 rozliczenie inwestycji budowa magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko,
 kanalizacji wsi Jadowniki,
 budowa ul. Kossaka w Brzesku,
 remont ul. Wiejskiej w Brzesku;
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 budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych wspólnie
z powiatem;
 budowa nowych ulic na terenie gminy,
 remont ul. Leśnej,
 budowa budynku wielorodzinnego, komunalnego.
Radny Franciszek Brzyk - w Okocimiu została rozpoczęta budowa kanalizacji.
Prace zostały jednak przerwane ze względu na powstałe osuwiska terenu.
Radny zapytał czy spółka RPWiK mogłaby rozwiązać ten problem poprzez
wybudowanie w tym rejonie kilku zbiorników bezodpływowych i 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. Dla mieszkańców Okocimia
ten temat jest bardzo ważny, tym bardziej, że większość z mieszkańców już
wyraziło zgody na wejście w teren i jakaś odpowiedź im się należy.
Ponadto radny zapytał odnośnie planowanej budowy budynku komunalnego
wielorodzinnego, poprosił o przedstawienie jakie są plany i zamierzenia gminy
w zakresie sfinansowania tego zadania. Czy miasto będzie stać na wybudowanie
tego budynku?. Można szukać różnych rozwiązań, ale mieszkańcy są raczej
pewni, że to gmina z własnych środków wybuduje blok, bo takie informacje
wcześniej im przekazano.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – ze środków budżetowych napewno ten
budynek nie zostanie w całości wybudowany. Na ten cel muszą zostać
pozyskane środki finansowe z funduszy unijnych, będziemy szukać różnych
źródeł sfinansowania tej budowy. Gmina wybuduje tyle, na ile będzie miała
zabezpieczenie finansowe.
Ponadto Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnego Stanisława Góra
w sprawie budowy dworca PKS w Brzeski i radnego Adama Smołucha w sprawie
urządzenia parkingu na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku.
Po dyskusji komisja podjęła opinię o treści:
Pozytywnie jednogłośnie przyjęła komisja informację na temat przygotowań
do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Brzesku zaplanowanych na
2012 rok.
Ad.4.
Omówiono i zaopiniowano projekty uchwał Rady Miejskiej w Brzesku
zaplanowane w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Brzesku
w miesiącu lutym 2012 r. jak niżej.
Dwa
niżej wymienione projekty uchwał zreferowała zgodnie
z przedłożonym uzasadnieniem Skarbnik Gminy Celina Łanocha.
a) zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok, (6 głosów za, jednogłośnie);
b) zmiany uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
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Brzesko. (6 głosów za, jednogłośnie);
Ponadto Przewodniczący Komisji Stanisław Góra przedstawił
treść pisma Związku Miast Polskich dot. poparcia ze strony samorządu Brzeska
akcji w sprawie obrony finansów miast i przystąpienia do Związku Miast Polskich
Miasta Brzeska.
Członkowie komisji uznali, że przedstawiona ofertę należy głębiej rozpoznać. Po
dyskusji komisja podjęła jednogłośnie wniosek o treści:
Wniosek komisji:
Komisja zapoznała się z pismem Związku Miast Polskich dot. poparcia ze
strony samorządu Brzeska akcji w sprawie obrony finansów miast
i przystąpienia do Związku Miast Polskich Miasta Brzeska i przekazuje
pismo do rozpatrzenia Burmistrzowi.
Posiedzenie komisji trwało od godz. 8.30 do godz. 10.40.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Finansowej
STANISŁAW GÓRA

Protokołowała Marta Kółkowska
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