Protokół Nr 25)2008
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytym w dniu 16 października 2008 roku
Komisja rozpoczęła wspólne obrady z komisją Gospodarki Finansowej w
temacie Oceny funkcjonowania RPWiK w Brzesku .
Wspólnemu posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący komisji Gospodarki
Finansowej Mirosław Wiśniowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie

komisji Gospodarki Finansowej

oraz

Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji –został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do
protokołu komisji.
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 września 2008 roku został
przyjęty jednogłośnie
 Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z pismem P.P. Józefa Wąsika i
Janusza Pikulskiego zam. Mokrzyska

dot. propozycji wykupu od gminy

działek z mienia gminnego wsi Mokrzyska-Bucze.
Przewodnicząca
przedstawiła

komisji

Gospodarki

Komunalnej

Katarzyna

Pacewicz-Pyrek

przebieg dyskusji na komisji ,której przewodniczy gdy był omawiany

w/w wniosek .
Komisja Gospodarki Finansowej poparła wniosek komisji i jednogłośnie podjęła
wniosek o treści:
Komisja zapoznała się z wnioskami Panów Janusza Pikulskiego i Józefa
Wąsika zam. Mokrzyska o umożliwienie zakupu działek rolnych będących
własnością Gminy Brzesko ,położonych w obrębie Mokrzyska - Bucze , wysłuchała
wyjaśnień zainteresowanych stron i wnioskuje do Pana Burmistrza aby wraz z
wydziałem merytorycznym

opracowana została

informacja na temat

ewentualnego zagospodarowanie tego gruntu w przyszłości .Informacja powyższa
potrzebna jest komisji

aby mogła wyrazić

Głosowano jednogłośnie

swoją opinię w w/w sprawie.
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Ad.2. Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku .
Na wstępie dyskusji radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek

przedstawiła członkom

połączonych komisji swoje spostrzeżenia z odbytej wizji lokalnej w Spółce RPWiK .
Następnie prezes Spółki Zbigniew Gładyś przedstawił komisjom informacje na temat
bieżącej działalności RPWIK w Brzesku ./informacja stanowi załącznik do protokołu
komisji/
Radny Mirosław Wiśniowski stwierdził , po analizie danych zawartych w informacji
spółki wynika ,że w chwili obecnej w spółce jest zatrudnionych 106 osób .Poprosił o
podanie ile w latach poprzednich wynosiło zatrudnienie w spółce. Z analizy wynika że
w stosunku do roku 2006 zatrudnienie wzrosło o 5 osób , czyli że Spółka jest w
dobrej kondycji finansowej skoro tak się dzieje , radny prosi o podanie szczegółowe
czy wzrosło w ostatnim czasie zatrudnienie w biurze Spółki a także jaka jest średnia
płaca pracowników fizycznych i umysłowych .
Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział – zatrudnienie w ostatnim czasie faktycznie
wzrosło ,ale spowodowane było to tym ,że 4 osoby przebywały na długim zwolnieniu
lekarskim i ktoś przez ten czas musiał je zastąpić bo musi być ciągłość prac .Drugim
powodem wzrostu zatrudnienia było przekazanie do obsługi ponad 70 km sieci i 16
obiektów i dlatego tych pracowników z uwagi na przekazywany majątek
więcej zatrudnionych głównie są to osoby do

musi być

konserwacji i obsługi sieci

kanalizacyjnej.
W roku 2006 kiedy przenieśliśmy się z siedzibą spółki do nowego budynku to
dodatkowo zatrudniono 3 osoby do pracy w biurze .
Średnia płaca w RPWiK ogólnie wynosi 2.700 złotych brutto. Pracownicy otrzymali
podwyżki ,ponieważ masowo odchodzili z pracy .
Radny Mirosław Wiśniowski zapytał , w ostatnim czasie pojawiły się informacje ,że
bardzo drogie inwestycje kanalizacyjne z gminy Wojnicz zostały przekazane Spółce i
dlatego takie będą wysokie ceny wody i ścieków –czy to jest prawda?
Prezes Gładyś odpowiedział- tak ,w miesiącu lipcu została przekazana nam na
utrzymanie przepompownia ścieków w Zakrzowie .W lipcu przekazano RPWIK do
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użytkowania sieć na kwotę 13 mln 868 tysięcy złotych i w związku z tym ceny wody
znacznie zostaną podwyższone.
Ponadto na zapytanie radnego Wiśniowskiego na jakim etapie realizacji jest w chwili
obecnej przygotowanie do obsługi projektu unijnego , pan prezes Gładyś przybliżył
co w chwili obecnej na tym etapie jest przyjęte a co nie ,w związku z tym będzie mały
poślizg w realizacji a tym samym nie będzie mógł w terminie skalkulować ceny wody
i ścieków na rok przyszły , bo według ustawy musi wcześniej wiedzieć jakie będą
rzeczywiste koszty .
Ponadto komisje omówiły wspólnie

zagadnienia dot.

amortyzacji ,remontów i

kosztów RPWiK , dopłat z budżetu gminy dla mieszkańców do cen wody i ścieków ,
prowadzonych przez spółkę modernizacji urządzeń kanalizacyjnych itd. Członkowie
komisji w dyskusji jednogłośnie poparli propozycje Inspektora Matrasa aby podwyżki
wody i ścieków były

sukcesywnie podnoszone ale tylko o stopień inflacji w danym

roku.
Po obszernej dyskusji komisje podjęły wniosek:
Komisje wspólne przyjęły do wiadomości Informację Pana Prezesa Spółki RPWiK,
wraz z wyjaśnieniami dodatkowymi

złożonymi na komisji

i wnioskują ,by

ewentualna podwyżka opłat za wodę i kanalizację w 2009 roku była jak najmniej
dotkliwa

dla mieszkańców. Jednocześnie komisje zauważają , że bardzo

korzystnym byłaby

podwyżka tych opłat

co roku

tylko o poziom

inflacji.

Głosowano jednogłośnie
Ponadto wspólne komisje pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w
sprawach:
1. Komisje

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały

przystąpieniu do opracowania miejscowego
przestrzennego

o

planu zagospodarowania

dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wokowice

gmina Brzesko /teren położony pomiędzy północno-zachodnia granicą z
Gminą Borzęcin , południowo –wschodnią

granicą

z rzeka Uszwicą ,

południowo-zachodnia granicą z terenami budowlanymi w odl.60 m od
drogi gminnej oraz od południa graniczący z planowana autostradą /dla
farmy wiatrowej
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2. Komisje pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym

zaopiniowały

projekt uchwały w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia
wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Brzesko .
Ad.4. Propozycje inwestycji do budżetu Gminy Brzesko na rok 2009.
Przedstawił połączonym komisjom Naczelnik Wydziału Bogdan Dobranowski .
W chwili obecnej razem z Panami Burmistrzami i Panią Skarbnik pracujemy nad
projektem budżetu gminy na rok przyszły .Na przygotowanej liście jest ujętych 40
pozycji ,ale nie są one ostateczne , jest to wersja robocza. Następnie pan Naczelnik
przedstawił do wiadomości komisji propozycje jw.
W dyskusji komisje omówiły tematy :
 Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej;
 Budowa Centrum Bibliotecznego ;
 Pokrycia kosztów budowy nowej nitki kanalizacji na ulicy Solskiego

na

odcinku ul. Szczepanowska - Straż Pożarna;
 Wykonania termomodernizacji budynku UM i budowa windy;
 Potrzeby wykonania termomodernizacji budynków szkół podstawowych i 17
budynków MZGM;
 Potrzeby budowy w roku 2009 ulicy Sikorskiego w Brzesku;
Ogólna kwota zgłoszonych wniosków w tym zestawieniu to 22 mln złotych ,Pani
Skarbnik jej nie akceptuje więc

te propozycje będziemy

jeszcze raz ponownie

analizować i wybierzemy priorytety.
Na tym wspólne posiedzenie komisji zostało zakończone.
c.d. posiedzenia komisji Gospodarki Finansowej
Ad4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła pisma i wnioski jakie
wpłynęły do komisji celem rozpatrzenia :
 pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano komisja projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 rok.
 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek dotyczący przedłużenia
umowy dzierżawy

masztu nadawczego Firmy

Usługowej CLIMAX

usytuowanego na budynku Domu Ludowego w Okocimiu na okres 1 roku.
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 Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z wnioskami Komisji
Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeprowadzonej
w dniu 29 września br. wizji lokalnej , w związku ze złożonymi wnioskami
mieszkańców /wnioski powyższe były już przedmiotem obrad komisji i na
wniosek komisji Gospodarki Finansowej Komisja Gospodarki Komunalnej
dokonała wizji przedmiotowych gruntów/ ;
o wniosek złożony w dniu 12 września 2008 roku przez Pana Ryszarda
Ciaćka, dotyczący zamiany części działek będących własnością
zainteresowanego na grunt własności Gminy Brzesko. Przedmiotowy
grunt położony jest pomiędzy ulicą Królowej Jadwigi a osiedlem
Ogrodowa w Brzesku.
o Wniosek Państwa Magdaleny i Mariusza Dadej dot. budowy drogi w
obrębie Gimnazjum w Jadownikach .
Komisja

podtrzymuje wnioski

i opinie Komisji Gospodarki Komunalnej z

przeprowadzonej wizji – głosowano jednogłośnie
Komisja zapoznała się z pismami wpływającymi do komisji w sprawach:
 Wniosek Zespołu Pieśni i Tańca Porabianie oraz Jadowniczanie o ujęcie w
budżecie Gminy Brzesko

dodatkowej kwoty

na sfinansowanie pracy

choreografa /dodatkowe dwie próby w tygodniu w obu zespołach/ komisja kieruje wniosek o ujęcie w projekcie budżetu na rok
2009 – głosowano jednogłośnie
 Wniosek

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

Opiekunów i

Wolontariuszy OSTOJA z Brzeska o wsparcie finansowe w wysokości
20 tysięcy złotych w roku 2009 na zakup autobusu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych

dla potrzeb Warsztatu Terapii

Zajęciowej w Brzesku – komisja kieruje wniosek o ujęcie

w

projekcie budżetu na rok 2009 – głosowano jednogłośnie
 Zapoznano się z wnioskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego o podjęcie
uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
przez US w Brzesku . Komisja wnioskuje o przygotowanie stosownego
projektu uchwały na listopadowe posiedzenie Rady Miejskiej .Głosowano
jednogłośnie
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1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja wnioski mieszkańców :
 Wniosek Pani Janiny Rabiasz dotyczący nabycia od Gminy Brzesko
położonej w Brzesku działki nr 1411/186,
 Wniosek Państwa Romana i Małgorzaty Gałek zam.Mokrzyska wraz z
propozycją sołectwa wsi Mokrzyska dot. sprzedaży gruntu gminnego
stanowiącego rów melioracyjny ,
 Wniosek Pani Stefanii Klimek zam.Jasień o wypłatę odszkodowania za
grunt zajęty pod ulicę Wiśnicką,
 Wniosek Pana Tomasza Hamielec zam.Brzesko dot. sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na jego rzecz gruntu pod poprawę konfiguracji
siedliskowej

przy ulicy Elektrycznej. Wszystkie wnioski

działki

objaśnił komisji

Naczelnik Józef Makuch
 Komisja przyjęła do wiadomości informacje Naczelnika J.Makucha w temacie
propozycji wykupu gruntu-pasa zieleni przez mieszkańców ulicy Błękitnej w
Brzesku .
Ponadto komisja dokonała analizy wniosków zgłoszonych do projektu budżetu roku
2008.Stwierdzono, że nie wszystkie wnioski priorytetowe komisji zostały ujęte w
budżecie i wykonane ,dla tego też podjęto wniosek następującej treści:
Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje o priorytetowy

wykup w 2009 roku

gruntów z przeznaczeniem na:
 Część drogi osiedlowej ,będącej w użytkowaniu wieczystym Pracowniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i wolą
mieszkańców;
 Pod ulicę Poprzeczną na zachód od ulicy Leśnej .Ustalenie lokalizacji i
dokonanie wykupu;
 Przedłużenie ulicy Powstańców Warszawy w BRZESKU dla uruchomienia
terenów

przemysłowo-usługowych /grunt obok MPEC/zgodnie

obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego;

z
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 Pod budowę łącznika ulicy Kossaka z ulicą Ogrodową ;
 Wykonanie opracowania

na wykonanie koncepcji

połączenia ulicy

Bernackiego w Brzesku z ulicą zagrody w Okocimiu.
Po wyczerpujących informacjach Naczelnika Józefa Makucha Komisja pozytywnie
zaopiniowała:
 propozycje przeznaczenia do sprzedaży dwóch działek na osiedlu Szkolnym w
Morzyskach Nr 2473/22 i 2473/23 , w drodze nieograniczonego ustnego
przetargu.
Opinia przyjęta przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym
Oraz:
 zawnioskowano o podjęcie działań przez Urząd Miejski w sprawie złożenia
oferty

Spółdzielni Mieszkaniowej

dot. nieodpłatnego przejęcia gruntu

przyległego do obiektu Kręgielni, zgodnie z ze złożonym wnioskiem Zarządu
Osiedla Okocimskie.
Głosowano jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11.00-15.30
Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr inż. Mirosław Wiśniowski

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

