Protokół Nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
21 maja 2013 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Stanisław Góra – Przewodniczący komisji:
Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego komisji;
Radny Franciszek Brzyk - członek komisji;
Radny Leszek Klimek – członek komisji.
Radny Tadeusz Pasierb – członek komisji;
Radny Krzysztof Ojczyk – członek komisji.
Radny Adam Smołucha- członek komisji.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka;
 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;
 Dyrektor BOSIR – Marek Dadej;
 Dyrektor MOK- Małgorzata Cuber;
 Główny Księgowy MOK- Marta Hamowska;
 Główny Księgowy PIMBP- Krystyna Zając;
 W zastępstwie Dyrektora PIMBP- Renata Wielgosz;
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 Stanisław Góra przedstawił proponowany porządek obrad –
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie wykonania Budżetu Gminy Brzesko za 2012 r. i wyrażenie opinii.
3. Informacja nt. kosztów funkcjonowania BOSiR w Brzesku za 2012 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w mc. maju.br. (projekty uchwał otrzymają radni w formie
elektronicznej).
Przewodniczący komisji poprosił o kilka zmian w porządku obrad. Pierwsza zmiana z uwagi
na przybycie na posiedzenie Dyrektor Małgorzaty Cuber wraz z głównym księgowym oraz
przedstawicieli Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w temacie przyjęcia sprawozdań
finansowych z tych instytucji, zaproponował aby był to punkt drugi czyli sprawy bieżące i

wolne wnioski. Uwag brak.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w mc. maju.br. ( projekty uchwał otrzymają radni w formie
elektronicznej).
3. Zaopiniowanie wykonania Budżetu Gminy Brzesko za 2012 r. i wyrażenie opinii.
4. Informacja nt. kosztów funkcjonowania BOSiR w Brzesku za 2012 r.
Porządek posiedzenia komisji wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniego
posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie było,
wobec czego poddał pod głosowanie protokół Nr 29/2013 r. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w mc. maju.br. (projekty uchwał otrzymali radni w formie
elektronicznej).
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury za rok 2012.
(Członkowie komisji otrzymali sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami drogą
elektroniczną.)
Główny Księgowy MOK Pani Marta Hamowska, przedstawiła bilans jednostki MOK
w Brzesku.
Dyrektor Małgorzata Cuber, omówiła w skrócie jak wyglądała ubiegłoroczna działalność
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Po dyskusji Komisja przyjęła następującą opinię.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury
w Brzesku za rok 2012.
Sprawozdanie finansowe Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku.
(Członkowie komisji otrzymali sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami drogą
elektroniczną.)
W zastępstwie Dyrektora PIMBP Pani Renata Wielgosz, omówiła działalność PIMBP
w Brzesku za rok 2012r. oraz sprawy finansowe. Podkreśliła o pełnym wykorzystaniu
budynku RCKB.

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, zapytał jak finansuje powiat, czy co roku jest to
stała suma, czy zwiększają środki?
Pani Renata Wielgosz, odpowiedziała, że powiat powiększa dotacje. W ubiegłym roku
o 5 tysięcy złotych otrzymaliśmy niż w latach poprzednich.
Radny Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę na źle działającą klimatyzację w sali widowiskowej
w RCKB.
Radna Maria Kądziołka, zgodziła się z Krzysztofem Ojczykiem. Dodatkowo stwierdziła, że
najgorzej jest w sali na samej górze. Pomimo, że zawsze przy różnych okolicznościach jest
uruchomiana klimatyzacja, to i tak jest bardzo duszno. Należało, by sprawdzić, w ramach
gwarancji czy klimatyzacja jest rzeczywiście dostosowana do takiej ilości pomieszczeń.
Po dyskusji - Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2012.
Ad. 3. Zaopiniowanie wykonania Budżetu Gminy Brzesko za 2012 r. i wyrażenie opinii.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła szczegółowo: wydatki, dochody oraz wskaźniki
na przyszłe okresy.
Po wysłuchaniu sprawozdania, zapytaniach i dyskusji Przewodniczący komisji przedstawił
następującą opinię i poddał pod głosowanie:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Brzesko za rok 2012.
Radna
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Konstytucyjnego w sprawie nie zapewnienia gminie środków na wypłatę dodatków
uzupełniających dla nauczycieli oraz generalnie przekazywanie gminie zbyt małych środków
na oświatę. Inne gminy już ten krok zrobiły.
Po dyskusji Komisja przyjęła następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie przez radcę prawnego
Urzędu Miejskiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności
z prawem nakładanych zadań na gminę względem otrzymywanych subwencji
oświatowych. Głosowano jednogłośnie.
Następnie Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013. Pytania do projektu:
Radny Adam Smołucha, poprosił o wyjaśnienia w sprawie przekształcenia prawa
użytkowania

wieczystego

przysługującego

osobom

fizyczny

w

prawo

własności.

Poinformował, że jeszcze rok temu zaopiniowano negatywnie, bo tak stanowiły przepisy

i taka była możliwość. Następnie złożył formalny wniosek, aby przedstawiono uzasadnienie
do wydanej decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego na wniosek Pana
E.L.
Inspektor Józef Gądek, wyjaśnił, że w trakcie złożenia wniosku w sprawie przekształcenia
użytkowania, zmieniła się ustawa, podał artykuł oraz kopię wydalanej decyzji wraz
z podstawą prawną.
Następnie Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła dwa projekty uchwał w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.; w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
Radny Adam Smołucha, nawiązał do programu profilaktycznego wczesnego wykrywania
raka prostaty na lata 2012-2013.
Po przedstawieniu projektów uchwał oraz dyskusji - Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał w sprawach:
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013. Głosowano
jednogłośnie.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.
Głosowano jednogłośnie.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; Głosowano:
5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku Międzygminnego ds.
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
w Brzesku za rok 2012. Głosowano jednogłośnie.
 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim. Głosowano
jednogłośnie.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzesku za rok 2012. Głosowano jednogłośnie.
Na posiedzenie komisji przybył Naczelnik GGMR Józef Makuch, który przedstawił
i omówił następująco sprawy, które zostały już zaopiniowane przez komisję GKOŚiR, a które
musi również zaopiniować Komisja Finansowa:
 Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana J.O dotyczący zakupu od Gminy
Brzesko działki
1 wstrzymujący.

położonej w Okocimiu o Nr 469. Głosowano: 4 za, 0 przeciw,

 Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje propozycję Pani R. H-C zamieszkałej
w Brzesku, o dokonanie zamiany gruntu gminnego zlokalizowanego w jej sąsiedztwie
na nieruchomość zainteresowanej, położoną przy ulicy Armii Ludowej w Brzesku
w obrębie Publicznego Przedszkola Nr 10.
 Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek Pani D.S zamieszkałej
w Brzesku o umożliwienie jej kupna gruntu gminnego oznaczonego jako działka
Nr 2740/2 położonego przy ul. Malczewskiego w Brzesku.
 Komisja wstrzymuje się od wyrażenia opinii w sprawie zbycia działki Nr 1634
położonej w miejscowości Bucze do czasu uregulowania stosunków wodnych na tej
działce. Głosowano jednogłośnie.
 Komisja po rozpatrzeniu ponownego wniosku Pana G.W w sprawie sprzedaży działki
gminnej Nr 1450 w Brzesku przy ul. Targowej, podtrzymuje wydaną wcześniej
negatywną opinię w przedmiotowej sprawie. Głosowano jednogłośnie.
 Komisja przyjęła do wiadomości wniosek w sprawie przekształcenia w prawo
użytkowania wieczystego, działki położonej w Brzesku o Nr 2061 w prawo własności.
Następnie Inspektor UM w Brzesku Józef Gądek, przedstawił i omówił trudną sprawę
Pani D.M, która wnioskowała o przekształcenie je działki w prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności. Poinformował, że konsultuje obecnie tę sprawę z radcą prawnym, czy
jest taka prawna możliwość w zaistniałej sytuacji. Komisja do czasu przedstawienia opinii
prawnej, wstrzymała się z wydaniem opinii. Przyjęła wniosek i wyjaśnienia do wiadomości.
Ad. 4. Informacja nt. kosztów funkcjonowania BOSiR w Brzesku za 2012 r.
Dyrektor BOSIR Marek Dadej, przedstawił w skrócie sprawozdanie za rok 2012.
W dyskusji poruszono strefy płatnego parkowania.
Radna Maria Kądziołka, ustosunkowała się do propozycji poszerzenia strefy płatnego
parkowania przy ul. Głowackiego. Zaproponowała, aby przy badaniu tej sprawy rozważyć
sprawę pozostawienia na ul. Głowackiego ruch dwukierunkowy, a nie jak jest proponowane
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że planowane jest rozszerzenie
strefy płatnego parkowania na przeciw Urzędu Miejskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę możliwości zamontowania
pomp, z których są ponad 50 % oszczędności w samych rachunkach za ogrzewanie.
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat kosztów funkcjonowania BOSiR
w Brzesku za rok 2012.
Po dyskusji - Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat kosztów
funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2012.

Na komisję przybyła Kierownik UM w Brzesku Danuta Zięba, która przedstawiła i omówiła
projekt uchwały w sprawie propozycji zmiany uchwały o wzorze deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na prośbę
zarządców Spółdzielni Mieszkaniowych, została przygotowana dodatkowa deklaracja, aby
w ten sposób ułatwić im zbieranie danych właścicieli mieszkań. Poinformowała, że na dzień
21 maja br. Deklaracje złożyło ponad 3 tys. mieszkańców.
Po dyskusji - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił na czym polega
zmiana uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5%
zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i

w miejscu sprzedaży.

Podkreślił, że ilość koncesji nie wzrasta tylko zmienia się ich alokacja. 9 koncesji jest
wolnych na sprzedaż alkoholu w gastronomii natomiast jest zapotrzebowanie na sprzedaż w
detalu.
Radny Adam Smołucha, podkreślił, że jest przeciwny tej uchwale. Jego zdaniem to idzie
w kierunku zwiększenia sprzedaży alkoholu. Stacja paliw nie jest miejscem sprzedaży
alkoholu, jeżeli w lokalach gastronomicznych nie było wykorzystywane to trudno.
Radny

Krzysztof

Ojczyk,

zmniejszamy

dostępność

sprzedaży

w
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gastronomicznych, co uważam, że jest korzystniejsze.
Po dyskusji - Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku
w

sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5%
zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Głosowano: 6 za, 0 wstrzymujący, 1 przeciw.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8:00 - 10:30

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku

Stanisław Góra
protokołowała:
Joanna Szczepka

