Protokół Nr 32)2008
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w
Brzesku, odbytym w dniu 8 grudnia

2008 roku.

Wspólnemu posiedzeniu komisji przewodniczyła

radna Maria Kądziołka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej .
Udział wzięli radni i goście zaproszeni wg. załączonych list obecności.
Przewodnicząca Katarzyna Pacewicz-Pyrek

powitała wszystkich zebranych na

posiedzeniu i przedstawiła proponowany projekt porządku posiedzenia komisji , został
przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie Protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Uzupełnienie Strategii Spółki Brzeskich Zakładów Komunalnych.
3. Rozmowa z przedstawicielami Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa
komunikacyjnego ( godzina 11.00).
4. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2009.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Ad.1. Protokoły z posiedzeń komisji
 Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia
26.11.2008 roku został przyjęty 6 za,1 wstrzymujący ,
 Gospodarki Finansowej z dnia 24.11.2008 roku został przyjęty
jednogłośnie ,
 Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2008 roku został przyjęty 7 za
jednogłośnie
W tym momencie na posiedzenie komisji przybyli przedstawiciele PSS Społem w
Brzesku .
Prezes PSS Społem Marek Kokoszka przedstawił komisji wniosek o dokonanie zamiany
działki nr 1709/2 o powierzchni 41 m2 ,stanowiącą własność gminy Brzesko na
nieruchomość oznaczoną numerem 1709/3 o powierzchni 23 m2 stanowiąca
przedmiot użytkowania wieczystego „Społem PSS w Brzesku”.
Naczelnik Wydziału Józef Makuch przypomniał, że dwie merytoryczne komisje Rady
Miejskiej opiniowały sprzedaż gruntu gminnego oznaczonego nr ewid.1709/2 o
powierzchni 41m2
położonego przy ul. Matejki w Brzesku. Jedna z komisji
zawnioskowała o stosowaniu trybu przetargu ograniczonego , druga natomiast zbycie
w trybie bezprzetargowym .Procedura została już uruchomiona .W międzyczasie PSS
Społem przeanalizował swój zasób gruntowy i wypracował wniosek o zakupie od
gminy przedmiotowego gruntu w formie zamiany za działkę nr 1709/3 o powierzchni
23 m2 położonej w sąsiedztwie w.w. gruntu .W uzasadnieniu Prezes Pan Marek
Kokoszka stwierdził, że nabycie gruntu przez Gminę od PSS uregulowałoby status
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posiadania tej nieruchomości przez Urząd z uwagi na to ,że na niej znajduje się studnia
użytkowana jako publiczna .
Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały wniosek PSS Społem w Brzesku
o
dokonanie zamiany działki nr 1709/2 o powierzchni 41 m 2, stanowiącej własność
gminy Brzesko na nieruchomość oznaczoną numerem 1709/3
o powierzchni
23 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym „Społem PSS w Brzesku” - zamiana może
być dokonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa /zamiana
wartościowa/.
Ad.2.Uzupełnienie Strategii Spółki Brzeskich Zakładów Komunalnych.
Prezes Spółki BZK Janusz Filip przedstawił komisjom prezentację multimedialną jw.
/stanowi załącznik do protokołu komisji/
Po zakończonej prezentacji
przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek
zapytała prezesa BZK , co będzie wówczas jeżeli te wszystkie plany nie będą mogły
zostać zrealizowane .
Prezes Janusz Filip odpowiedział - jeżeli nie uda nam się sprzedać działki o której
mówił w czasie prezentacji ,spółka nie będzie miała dodatkowych środków na realizację
zamierzonych planów i realizacja ich na pewno przesunie się w czasie. Rynek usług
świadczonych przez BZK będzie istniał zawsze, gdyż śmieci były i zawsze będą ,
możemy mieć tylko obawy jeśli chodzi o spłatę zaciągniętych kredytów i leasingu .Nasz
kierunek to głównie zainwestowanie odpowiednich środków finansowych w sprzęt aby
firma mogła działać bezawaryjnie .W chwili obecnej zostało umieszczone ogłoszenie w
mediach o możliwościach wydzierżawienia części bazy BZK może tam być np. hala
magazynowa ,parking , hurtownia czy garaże.
Stanisław Milewski odniósł się do tematu sprzątania przystanków –wnioskuje aby
pracownicy Spółki BZK sprzątający przystanki w Buczu na koniec sprzątania dokładnie
pozamiatali przystanek i wokół niego.
Prezes Janusz Filip - odpowiedział ,że przystanki autobusowe nie tylko winny być
dokładnie sprzątane ale również zmywane.
Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała jaka jest w chwili obecnej siła przebicia Spółki BZK
w stosunku do firm pozostałych świadczących takie same usługi na naszym rynku.
Prezes Janusz Filip podał na przykładzie Gminy Dębno ,gdzie w chwili obecnej
podpisywane są umowy z mieszkańcami na wywóz śmieci . Starają się również o to
pozostałe firmy takie jak EKOMBUD TRANSFORMERS .My jako spółka staramy się
obsługiwać klientów w taki sposób aby zaproponowane przez nas ceny były choć trochę
niższe niż pozostałych .Staramy się i jednocześnie będziemy chcieli zachęcić
mieszkańców aby z nami zawierali umowy .
Katarzyna Pacewicz-Pyrek zwróciła uwagę Panu Prezesowi, że niejednokrotnie jest tak
że ceny mogą być wyższe ale obsługa jest przyjazna i zadowalająca dlatego
mieszkaniec płaci drożej ale jest zadowolony .
Maria Kądziołka zawnioskowała aby pan prezes przybliżył radnym w jaki sposób jest
planowana przez Spółkę dystrybucja worków do segregacji śmieci dla mieszkańców. Na
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jednej z sesji zgłosiła wniosek aby zabronić naklejania na wiatach przystankowych
ogłoszeń i reklam , stwierdziła że w dalszym ciągu jej wniosek jest nie realizowany .
Prezes Janusz Filip odpowiedział , planujemy wprowadzenia systemu bonusów dla
mieszkańców którzy wywożą odpady komunalne 2 razy w miesiącu i tych którzy z góry
opłacą fakturę za wywóz śmieci za cały rok w terminie do 15 lutego. Te osoby otrzymają
za darmo 6 sztuk worków do segregacji na cały rok , dodatkowo planujemy aby 1 raz w
miesiącu odwiedzić każde z sołectw, po wcześniejszym ogłoszeniu np. po południu i
sprzedawać worki do segregacji .
Stanisław Góra poinformował ,że każde sołectwo wydaje bardzo dużo pieniędzy na
utrzymanie brzegów rzek i rowów. Wiele sołectw ,które zlecały wykonawstwo takich
robót oczekuje ,że BZK będzie w przyszłości takie prace wykonywać .Moglibyście jako
spółka pomóc sołectwom w tych pracach ,zakupić odpowiedni sprzęt , a zapewne byłby
wykorzystany do maksimum .Jest to działka do zagospodarowania właśnie przez BZK i
z korzyścią dla spółki .
Prezes Janusz Filip odpowiedział ,że owszem mamy w planie wykonywanie takich prac.
Będzie utworzona w spółce specjalna brygada ,która wykona wszelkie prace związane
np. z przycinaniem drzew ,krzaków ,trawników itp. Weźmiemy również propozycje
radnego pod uwagę.
Marek Adamczyk
stwierdził ,że dla potrzeb wykaszania rowów spółka BZK winna
zakupić specjalną kosę do wykaszania . Czystość w sołectwach to głównie utrzymane
rowy , cały rok będzie miała spółka zapewniona prace bo niestety ale trwa rośnie
szybko.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził ,że pieniądze leżą na ziemi tylko należy się
po nie schylić .
 Bezwzględnie musi być wprowadzona racjonalizacja rozliczeń z klientami , jak to
wygląda należy podpatrzeć w RPWiK ,który jako jedyny nalicza odsetki od nie
terminowych wpłat i zaległości .Tak być powinno również w BZK , przez 2 lata te
pieniądze uciekały .
 Bardzo potrzebny jest zakup nowego karawanu , należy zderzyć się z reklamą i
potrzebami rodzin osób zmarłych, czego oczekują i wyjść im naprzeciw.
 Podoba mu się pomysł utworzenia brygady do utrzymania czystości miasta –
zobaczymy jak ten pomysł się sprawdzi w przyszłości.
 Jeśli chodzi o świadczenie usług ogrodniczych dla mieszkańców , osobiście taki
pomysł bardzo mu się podoba gdyż zapotrzebowanie na takie usługi wśród
mieszkańców jest bardzo duże , ale aby go można dobrze zrealizować to jest
potrzebny na etacie dobry ogrodnik .Należy ten pomysł rozreklamować ,
osobiście jest bardzo ciekawy jak zostanie on zrealizowany.
 W jaki sposób Spółka planuje wyegzekwować zawarcie umów od osób które
jeszcze ich nie posiadają ?
 Jeśli chodzi o segregację śmieci , wprowadzenie bonusów o których wspomniał
Pan Prezes owszem ,ale
winniśmy powrócić do darmowych worków na
segregację a podnieść faktyczną cenę śmieci, bo jednak rozdawanie tych
worków darmo dawało ten efekt ekologiczny , można oczywiście dodać również
wspomniany bonus za terminowe opłacanie.
 Na komisjach budżetowych rozważaliśmy propozycje zakupu parkometrów –
pojawiły się również propozycje aby te parkometry obsługiwała spółka BZK –
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poprosił aby się tym tematem spółka zainteresowała bo BOSiR nie będzie już
tego prowadził.
 Należy zastanowić się nad propozycją zakupu dla spółki holownika , jest
odpowiednia baza na ulicy Przemysłowej .Gdyby działka o której wspominał pan
prezes została sprzedana to sprawy remontowe i zakup sprzętu dla spółki byłyby
rozwiązane .Gdyby sprzedaż nie nastąpiła to należy pomyśleć o leasingu od razu
bo sprzęt będzie zarabiał na siebie i na spłatę rat , nie musi on wcale zarabiać i
być dochodowym ,wystarczy że zarobi sam na siebie , bo niestety ale za
zaplanowaną kwotę 100 tysięcy nic większego spółka nie zakupi ,należy wejść
głębiej w temat.
Przedstawiona przez Pana Prezesa Spółki BZK prezentacja bardzo osobiście mu się
podoba , należy ja tylko teraz mądrze wdrożyć do realizacji ,czego bardzo życzy.
Stanisław Góra stwierdził ,że pogłębiarka do rowów w Spółce BZK jest bardzo
potrzebna i przyniesie 100 procentowe zyski.
Na zakończenie dyskusji
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek
podziękował Prezesowi Spółki BZK i Radzie Nadzorczej za udział w posiedzeniu.
Opinia komisji :
Komisje zapoznały się z prezentacją dotyczącą perspektyw rozwoju Spółki BZK, którą w
imieniu Zarządu Spółki przedstawił Prezes Spółki Pan Janusz Filip.
Ad.3. Rozmowa z przedstawicielami
Komunikacyjnego w Brzesku.

Spółki

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Prezes Spółki MPK Krzysztof Gawor w myśl programu restrukturyzacji spółki MPK jaki
przedstawił na wcześniejszych komisjach Rady Miejskiej,przybliżył co już udało mu się
wdrożyć w życie i na jakim etapie są te prace.
W chwili obecnej
przygotowywane są do wykonania remonty budynku
administracyjnego i magazynowego , organizowane są szkolenia dla pracowników z
zakresu obsługi komunikacji miejskiej , prowadzone są prace przygotowawcze dot.
zmian w zakresie sprzedaży biletów miesięcznych , dot. to głównie biletów miesięcznych
w jedną stronę , jest propozycja wprowadzenia zmian na linii nr 8 i przedłużenia jej do
Jasienia , planujemy dokonać podwyżki płac dla pracowników spółki i zacząć
motywować ludzi do lepszej pracy a nie tylko ich karać ,ale też dyscyplinować w sposób
pozytywny. To co można było wdrożyć bez większych nakładów finansowych to zostało
już wykonane . Ponadto Pan Prezes stwierdził ,że gdyby udało się zatwierdzić budżet w
takich wysokościach jak zaplanowano to byłby to bardzo duży sukces dla Spółki.
Pani Urszula Majmurek członek RN Spółki MPK poprosiła aby dać Spółce MPK szanse
dalszego rozwoju i funkcjonowania .Pan prezes podjął już pewne działania założone w
strategii i dlatego prosi radnych o przychylne potraktowanie projektu budżetu jaki
został złożony przez Spółkę MPK.
Katarzyna Pacewicz-Pyrek stwierdziła ,że kwota zaplanowana w projekcie budżetu jest
bardzo wysoka .Dobrze ,że jest przygotowany plan ,który poprawi wizerunek firmy a
pan prezes winien się wykazać większą efektywnością w pracy.
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Franciszek Brzyk zapytał ,co zostało zrealizowane za bytności Pana Prezesa Gawora w
Spółce MPK .Jakie pan prezes podjął działania w temacie wzrostu wynagrodzeń
pracowników i jaki przyjmie sposób przekonania ich do tych zmian i założeń.
Prezes Krzysztof Gawor odpowiedział , że przez cały czas swojej bytności jako prezes
Spółki MPK dbał o sprawność taboru ,który sukcesywnie w miarę swoich możliwości
jak i możliwości gminy był odnawiany aby utrzymać zakres świadczonych usług na
odpowiednim poziomie.Przeprowadzane były remonty bieżące budynków Spółki .
W chwili obecnej nie możliwe jest uruchomienie nowej linii autobusowej, bo niestety ale
spółka nie posiada odpowiedniego taboru na rezerwę techniczną i by świadczyć te
usługi .
Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała , jeżeli Spółka MPK otrzymałaby jeszcze jeden
dodatkowy autobus, to czy byłoby możliwe utworzenie dodatkowej linii ?
Prezes Krzysztof Gawor odpowiedział – nie ma takich możliwości w chwili obecnej, pan
sołtys z Mokrzysk usilnie zabiega o przywrócenie linii nr 12 ,ale jest to nie możliwe
ponieważ nie mamy odpowiedniego taboru.
Marek Adamczyk poinformował ,że na ostatnim zebraniu wiejskim w Morzyskach pan
przewodniczący Ojczyk zaapelował i zachęcał mieszkańców do tego aby korzystali z
usług MPK a nie BUS, bo jeżeli będzie mała frekwencja to autobusy MPK nie będą
kursować.
Ponadto są prośby mieszkańców i rodziców dzieci dojeżdżających do szkół o
przywrócenie linii nr 12 bo BUS który jedzie ze Szczurowej nie zawsze zbiera wszystkich
z przystanków w Morzyskach.
Tadeusz Ciurej poprosił prezesa MPK , o wyjaśnienie do jakich potrzeb
ostatnim czasie zakupiony stary autobus z Tarnowa i za jaką cenę .

został w

Prezes Krzysztof Gawor odpowiedział, autobus o którym wspomniał pan radny został
zakupiony w ostatnim czasie .Jest to autobus na 110 miejsc i służy głownie na dowóz
dzieci do szkół , do Gimnazjum Nr 1 .Autobus na takiej linii przejeżdża rocznie około 15
tysięcy km. dlatego nie ma sensu kupować droższego pojazdu .Cena zakupu tego
autobusu jest dosyć niska i gdyby ją podał to mogłaby ona świadczyć o złym jego stanie
technicznym .
Tadeusz Ciurej stwierdził ,że skoro pan prezes oczekuje od Rady Miejskiej pomocy
finansowej to jako radni winniśmy znać cenę zakupionego autobusu .
Jako radny osobiście uważa ,że Spółce MPK należy pomóc bardziej niż BZK , bo tam
jest wiele możliwości innych uzyskania dochodów ,tylko ich nie wykorzystują , co
świadczy o nieudolności prezesa i zarządu .
Prezes Krzysztof Gawor poinformował radnych ,że za ostatnio zakupiony autobus do
przewozu młodzieży do gimnazjum nr 1 zapłacił bez przetargu kwotę 5 tysięcy złotych.
Stanisław Góra jako mieszkaniec Poręby Spytkowskiej stwierdził, niektóre kursy MPK
w jego miejscowości są zbędne ,brak jest pasażerów i na pewno należałoby na ten
czas uruchomić BUSY ,ale są kursy które są bardzo obłożone .Czy spółka rozważa
propozycje zakupu BUsa , on osobiście będzie głosował za tym aby dołożyć Spółce MPK
środki budżetowe z przeznaczeniem na zakup busów. Mieszkańcy nie chcą przyjąć do
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wiadomości ,że MPK nie będzie kursować .Ludziom należy uświadomić, że jeżeli nie
będą korzystać z usług MPK to kursy zostaną zlikwidowane.
Wszyscy mamy świadomość ,że nieuczciwa konkurencja spowodowała że mieszkańcy
w większym stopniu korzystają z usług BUS , ale przecież to pan Prezes MPK obserwuje
jak funkcjonuje rynek usług przewozowych i wszystkie uwagi w tym zakresie winien
zgłaszać do odpowiednich komórek o podjecie odpowiednich kroków.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że odbywają się zebrania wiejskie i
osiedlowe. Prezesi naszych spółek winni być tym zainteresowani i powinni uczestniczyć
w tych zebraniach i uświadamiać mieszkańcom o potrzebie korzystania z usług MPK.
Krzysztof Ojczyk poinformował ,że uczestnicząc w ostatnim zebraniu w sołectwie
Mokrzyska przypominał mieszkańcom o potrzebie i konieczności korzystania z
przejazdów autobusami MPK. Przychyla się do stwierdzenia pana burmistrza ,że na
zebraniach winni być obecni prezesi naszych spółek i winni przekonywać mieszkańców
i jednocześnie upominać ze jeżeli nie będą korzystać z komunikacji miejskiej MPK to
kursy zostaną po prostu zlikwidowane.
Stanisław Milewski zapytał- dlaczego zlikwidowano kurs MPK do Bielczy i Przyborowa
k/sklepu .Co pan prezes zrobił w tym kierunku aby gmina Borzęcin partycypowała w
kosztach utrzymania tych linii.
Maria Kądziołka – przypomniała ,że od 2 lat rada naciska prezesa MPK aby wreszcie coś
lepszego zaczęło się tam dziać . Jako radni pokazaliśmy i pokazujemy panu prezesowi
wiele nowych rozwiązań i propozycji ale żadne z nich nie zostało zrealizowane .Ona
osobiście nie wini za to pana Prezesa ale Radę Nadzorczą ,która winna wymóc na
prezesie te działania. Przez 10 lat kierowania przez pana prezesa spółką winniśmy mieć
w chwili obecnej taki jej stan, aby dopłat ze strony gminy było o połowę mniej .Jako
rada podjęliśmy drastyczne kroki bo nie mogliśmy wymóc na panu prezesie realizacji
tych działań. Przecież to nie my winniśmy wytyczać spółce nowe trasy , badanie rynku
potrzeb winna prowadzić spółka a nie rada miejska.
Radna zwróciła się do prezesa o podanie na jaką kwotę opiewa sporządzony kosztorys
remontu budynków spółki , bo radny Chruściel tez ma propozycje rozwiązań w tym
temacie.
Apolonia Warzecha zapytała czy rozważano możliwość uruchomienia linii do Tarnowa ,
chociażby z tego powodu że BUSY, które jeżdżą na tej linii są bardzo obłożone i niekiedy
nie wszyscy pasażerowie są zabierani z przystanków. Czy były jakieś rozmowy w tym
kierunku .
Leszek Klimek w nawiązaniu do przedłożonego radnym projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII(53)95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia systemu
stref na liniach komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi przewozowe MPK Spółka z
o.o. stwierdził ,że niczym nie uzasadniony jest pomysł przedłużenia linii nr 8 do
Jasienia .Brak jest uzgodnienia tego przedłużenia z Radą Sołecka wsi Jasień .Przecież tą
trasą jeździ BUS i w związku z tym autobus zapewne pojedzie pusty .Przed podjęciem
takiej decyzji należało się wcześniej zapytać , ta linia na pewno nie będzie się spółce
opłacać.
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Prezes Krzysztof Gawor odpowiedział na zapytania radnych:
 Na dzień dzisiejszy spółka nie zakupiła busów , jest propozycja aby w roku 2010
te busy zakupić .
 Przyczyna likwidacji linii na trasie Brzesko- Borzęcin i Bielcza .W chwili obecnej
funkcjonuje tam tylko jeden przewoźnik , którego usługi całkowicie
mieszkańcom wystarczają.
 Jeśli chodzi o likwidacje ostatniego przystanku linii nr 7 do lasu. Zlikwidowaliśmy
ten przystanek ponieważ nikt tam nie jeździł i na końcu linii nie ma żadnych
zabudowań .
 Wykonany kosztorys remontu budynku administracyjnego i pozostałych na
terenie bazy Spółki MPK opiewa na kwotę 125 tysięcy złotych .Pan Prezes
przybliżył jakie remonty są zaplanowane do wykonania.
 Rozważano możliwości uruchomienia linii do Tarnowa , ale niestety mamy zbyt
mały tabor aby te usługi świadczyć ,już w chwili obecnej są z tym problemy bo
nasz tabor jest stary i awaryjny .
 Planujemy przedłużenie linii nr 8 do Jasienia , będziemy jeździć przez ul.
Pomianowa i wszystkie kursy pod szpital. Z tego powodu mieszkańcy Jadownik
nie będą mieli żadnych niedogodnień a mieszkańcy Jasienia na tym skorzystają
dodatkową linią pod szpital.
Pan Kamysz kierowca MPK - po wysłuchaniu dyskusji komisji, stwierdził że bardzo jest
zadowolony z przebiegu dyskusji na dzisiejszej komisji .Cieszy go zrozumienie potrzeb
spółki ,chociażby np. w temacie pilnej potrzeby zakupu busów. Ponadto Pan Kamysz
poruszył temat dot. zaplanowanych przez Pana Prezesa do wykonania prac przez
kierowców spółki w miesiącu grudniu br. On osobiście ma rozpisany grafik na takie
prace jak stróżowanie czy roboty gospodarcze , i nie jest z tego tytułu bardzo
zadowolony ponieważ nie uzyska większego wynagrodzenia.
Prezes Krzysztof Gawor wyjaśnił ,że tak jak wszędzie pracownicy chorują , żaden z
kierowców nie może pracować dłużej niż 12 godzin i 11 godzin odpoczynku. Mieliśmy
kontrole PIP która nam to w czasie kontroli zausterkowała .W chwili obecnej jest taka
sytuacja ,że pracownicy niekiedy są przesuwani na inne stanowiska pracy jak np. w
obecnej chwili kiedy choruje stróż ,to zamiast zatrudniać dodatkową osobę na
zastępstwo dokonano przesunięć na te stanowiska gdzie zachodzi taka potrzeba.
Jadwiga Kramer zapytała czy pan prezes MPK podjął już jakieś ustalenia z SPZOZ w
temacie przebudowy organizacji ruchu koło szpitala. Ponadto radna podziękowała za
umieszczenie w budynku szpitala rozkładu jazdy autobusów , poprosiła jednocześnie o
umieszczenie rozkładu jazdy lini nr 3 na ulicy Browarna przy rozkładzie jazdy linii nr7 .
Na zapytanie radnej dot. ustaleń w sprawie zmiany organizacji ruchu koło szpitala
odpowiedzi udzielił prezes Gawor.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel ustosunkował się do dyskusji radnych na temat
realizacji przez Spółkę MPK strategii rozwoju .On osobiście z racji pełnionej funkcji
sprawuje nadzór nad realizacją przyjętych założeń w strategii spółek. Z dzisiejszej
dyskusji wypływa jednoznaczny wniosek ,że jeżeli chodzi o sposób realizacji inwestycji to
bezwzględnie należy przyśpieszyć ich realizację .Dlatego też rodzi się formalny wniosek
o zabezpieczenie w budżecie roku 2009 środków finansowych na zakup BUSA.
Pozostałe przemyślenia dot. przyspieszenia realizacji pozostałych założeń ujętych w
strategii przyjmujemy do realizacji.
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Komisja omówiła przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
VIII(53)95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia systemu stref na liniach
komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi przewozowe MPK Spółka z o.o.
Inspektor Zbigniew Matras oraz Prezes MPK Krzysztof Gawor przedstawili proponowane
zmiany do uchwały wg. załącznika do protokołu .
Mirosław Wiśniowski
stwierdził ,że w projekcie budżetu gminy na 2009 rok
zaplanowano na transport 1 mln złotych . Dzieląc powyższą kwotę na ilość pracowników
daje to rachunek 36 tysięcy złotych na 1 pracownika , jest to kwota ogromna i nie do
przyjęcia .Chcielibyśmy aby ta kwota spadła o 20 % , bo utrzymywanie tego w takiej
formie i przy takiej dopłacie jest chore.
Maria Kądziołka stwierdziła, że radni sygnalizują pewne sprawy i propozycje ,a od
konkretnych ustaleń jest pan prezes i rada nadzorcza .
Ponadto przedstawiła do przemyślenia propozycje radnego Chruściela ,aby zrezygnować
z remontu istniejącego budynku administracyjnego Spółki, który zresztą pochłonie
wcale nie małe środki finansowe i zakupić nowy piękny kontener biurowy .
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział ,że osobiście jest za tym aby ten stary
budynek został wyremontowany. Utrzymanie takiego kontenera wcale nie będzie tańsze
do tego dojdą jeszcze koszty wykonania przyłączy
gazowego, elektrycznego i
pozostałych .
Na zakończenie dyskusji komisja podjęła wniosek dot. projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII(53)95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia systemu
stref na liniach komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi przewozowe MPK Spółka z
o.o. a także projektu budżetu na rok 2009 dot. Spółki MPK:
1. Komisje wysłuchały wyjaśnień Prezesa Spółki MPK dotyczących działań
podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie jej uzdrowienia oraz
uatrakcyjnienia usług. Ponadto, wysłuchały przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz
przedstawicieli załogi.
Komisje zawnioskowały, aby w pierwszej kolejności dokonać zakupu BUS-ów –
głosowano jednogłośnie;
2. Pozytywnie 12 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące zaopiniowano projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII(53)95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie
ustalenia systemu stref na liniach komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi
przewozowe MPK Spółka z o.o. z następującymi poprawkami :
• Komisje wnioskują o wykreślenie w załączniku nr 2 do projektu uchwały
w pkt.2,
- ppkt.2 ) sołtysom nie będącym radnymi na podstawie legitymacji
wydanej przez Urząd Miejski w Brzesku - głosowano 12 za,
1
przeciw,
2 wstrzymujące,
- ppkt.3) funkcjonariuszom policji na podstawie legitymacji służbowej głosowano 10 za, 2 wstrzymujące .
• w załączniku Nr 2 do uchwały w pkt.3 ppkt.2 otrzymuje brzmienie:
”uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
oraz policealnych na podstawie
legitymacji szkolnej - głosowano
jednogłośnie.
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Ad.4. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2009
Na wstępie dyskusji głos zabrał Pan Bogdan Zachara mieszkaniec Mokrzysk ,zgłosił
wniosek w imieniu mieszkańców 11 domów ul. Na Stoku w Morzyskach o ujecie w
projekcie budżetu na rok 2009 środków finansowych z przeznaczeniem na budowę i
remont drogi gminnej na Stoku. W uzasadnieniu wniosku Pan Bogdan Zachara podał
że uchwała zebrania wiejskiego w sprawie remontu tej drogi została podjęta w 1999
roku .Jak długo można czekać na wykonanie zadania ,ani sołtys ani rada Sołecka nic do
tej pory nie zrobili .W ciągu 10 lat staraniami i praca mieszkańców zostały położone
płyty na odcinku 220 m i 100 m utwardzono. Pozostała cześć drogi nie doczekała się
do dnia dzisiejszego utwardzenia .Omija się ja szerokim łukiem ,w przeglądzie
wiosennym dróg urzędnik zajmujący się drogami gminy nie wie ,że taka droga istnieje
choć położona jest w centrum wsi .Nie zwraca się uwagi na brak oznaczenia drogi i od
2 lat jest brak nazwy ulicy z obu stron.
Po położeniu płyt przez mieszkańców pan burmistrz zapewniał nas ,że płyty zostaną
przykryte dywanikiem asfaltowym , niestety uzupełniono tylko dziury w płytach i to nie
wszystkie ,tak ze od 8 lat mamy co metr próg zwalniający , pytanie - jak można długo
czekać na realizację uchwały zebrania wiejskiego ?
Katarzyna Pacewicz-Pyrek wyjaśniła Panu Bogdanowi Zachara ,że termin składania
wniosków do budżetu minął .Po objeździe dróg zdecydujemy o tym czy to zadanie
zostanie wykonane .Pismo –wniosek złożony do komisji przez Pana Bogdana Zacharę
pozostawia do oceny radnych członków komisji.
Krzysztof Ojczyk zapytał-czy ktoś z pracowników Urzędu Miejskiego może dostarczyć
komisji informacji jaki jest planowany koszt budowy przedmiotowej ulicy.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel zobowiązał się ,że zleci opracowanie takiej informacji
pracownikom UM i przedstawi ją komisji jeszcze w czasie obrad.
Następnie Pani Skarbnik Gminy Celina łanocha wg. załącznika do protokołu omówiła
dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009.
W nawiązaniu do przedstawionych informacji radna Jadwiga Kramer zapytała w
temacie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. zbycie 9 działek o łącznej
powierzchni 1.0510 ha pod budownictwo wysokie , których działek dot. ta sprzedaż?
Na zapytanie radnej odpowiedzi udzielił Naczelnik Józef Makuch – dot. to działek
położonych w rejonie ulicy Błękitnej.

WYDATKI BUDZETOWE ZAPLANOWANE NA ROK 2009
Skarbnik Gminy Celina łanocha przedstawiła kolejno działami i rozdziałami planowane
wydatki budżetowe na poszczególnych zadaniach wg. załącznika do protokołu komisji:
 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Autopoprawka pana burmistrza -w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi -wydatki majątkowe do zaproponowanej kwoty 2.300.000 złotych na
budowę wodociągu w Porębie Spytkowskiej dodać należy jeszcze kwotę 100 tysięcy
złotych .
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Jadwiga Kramer zapytała czy w zaplanowanej kwocie na melioracje wodne mieści się
finansowanie zadania pn. udrożnienie cieków wodnych i oczyszczanie rowu w północno
zachodniej części miasta Brzeska .
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że w projekcie budżetu są zapisane zadania
na które jest już gotowa dokumentacja techniczna , natomiast całkowita inwentaryzacja
potrzeb w tym zakresie zostanie przeprowadzona na wiosnę przyszłego roku.
 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę kwota
367 tysięcy złotych ,jako dopłata do cen wody dla mieszkańców .
Krzysztof Ojczyk stwierdził ,że po raz pierwszy gmina będzie dopłacała mieszkańcom
nie do cen ścieków tylko cen wody , jest to niebagatelna kwota 367 tysięcy złotych.
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś
odpowiedział ,że 2 lata temu miasto jeszcze
dopłacało do cen wody .W chwili obecnej jesteśmy na etapie rozpatrywania i
weryfikacji wniosku o dofinansowanie. Do chwili obecnej nasz wniosek został w 50 %
zaakceptowany .Następnie prezes przedstawił zasadność wszystkich kosztów ,które
weszły w skład powyższego wniosku .Temat dopłat do cen
był konsultowany na
Radzie Nadzorczej , są pewne przymiarki i sugestie z tym związane ,wszystko będzie
zależało od przedstawicieli związku ,są to nasze propozycje aby przynajmniej częściowo
odciążyć mieszkańców w tych kosztach.
Krzysztof Ojczyk stwierdził ,że odpowiedź pana prezesa go wcale nie satysfakcjonuje i
nie uzyskał on żadnej odpowiedzi na swoje wątpliwości związane z proponowanymi
dopłatami do cen wody .21 listopada minął termin kiedy te taryfy miały być ustalone
Musimy się chyba zastanowić nad dalszym istnieniem Związku Międzygminnego .Jeśli
gmina Brzesko mając 5 swoich przedstawicieli w Związku Międzygminnym będzie
dopłacała aż takie ogromne dopłaty do wody , to on podważa sens należenia naszej
gminy do tego związku .Można tak kalkulować koszty aby mieszkańcy mogli
udźwignąć ceny wody i ścieków .
Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie jakie stawki cen wody obowiązywały w roku
2008 ,ile planuje się w roku 2009 i ile gmina musi dopłacić.
Ponadto przewodniczący poprosił o pokazanie rachunku wyników spółki bo jasno należy
stwierdzić ,że ta kwota wzięła się z nikąd a chodzi przecież o pieniądze naszych
mieszkańców.
Prezes RPWIK przedstawił komisjom jakie obowiązują na dzień dzisiejszy stawki za
wodę i ścieki , dla spółki te wyliczenia są obowiązujące do 31.01.09.
We wniosku taryfowym zostały złożone wyliczenia - w tym miejscu pan prezes
przedstawił te wyliczenia.
Krzysztof Ojczyk zapytał –skąd taka ogromna dynamika wzrostu tych cen , wody prawie
20% i ścieków w przypadku , gdy browar nie podniósł ceny opłat za odbiór ścieków.
Prezes RPWiK odpowiedział ,że w miesiącu lipcu spółka otrzymała duży majątek
oddana została do użytku kanalizacja w Zakrzowie i podatek amortyzacyjny ma bardzo
duży wpływ na wysokość tych cen.
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Następnie prezes przybliżył jakie koszty mają wpływ na takie wysokie 20% podwyżki
cen wody , jest to spowodowane tym iż musimy przeprowadzać obowiązkowe badania
jakości wody ,które zgodnie z ustawą muszą być zawarte w taryfie ,na cenę miały
również wpływ podwyżka cen energii i wzrost cen materiałów.
Krzysztof Ojczyk zapytał czy pozostałe gminy partycypują w kosztach cen wody?
Przedstawiciele naszej gminy w Związku Międzygminnym twierdzą ,że nie są
informowani o tym co się dzieje w Spółce ,nie są zapraszani na posiedzenia Rady
Nadzorczej Spółki .Zadał pytanie czy pozostałe gminy dopłacają do kosztów cen wody i
ścieków , bo aby się potem nie okazało, że tylko Brzesko samo dopłaca .Wszystkie te
podwyżki o jakich mówi pan prezes nie dają podstaw do tego aby była taka wysoka
dotacja gminy tak jak to zostało skalkulowane .Do zrozumienia jest podwyżka np.5%
lub o stopień inflacji ,ale nie aż tyle ,bo w roku przyszłym będziemy musieli dopłacić
nie 360 ale 800 tysięcy złotych. My jako gmina chcemy dopłacić naszym mieszkańcom
ale nie zgadza się aby to była taka kwota , a wyjaśnienia pana prezesa nic a nic go nie
przekonały .
Główna Księgowa RPWiK przybliżyła radnym jakie koszty złożyły się na wyliczenie cen
wody i ścieków zaplanowanych na 2009 rok.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził ,że musimy wypracować kompromis do tych
dopłat ,bo nie może być tak że dopłat nie będzie i mieszkańcy zapłacą 100 % kosztów .
Z wyliczeń przedstawionych przez RPWiK wynika ,ze 15 % do cen wody dopłaci gmina
a 5 % mieszkaniec. Zaproponowana kwota w projekcie budżetu w wysokości 367
tysięcy złotych stanowi 15 % kosztów dopłat .
Mirosław Wiśniowski zgodził się z wypowiedzią pana przewodniczącego Ojczyka ,że
przez dwa lata przedstawiciele gminy Brzesko uzyskiwali bardzo szczątkowe
informacje na temat działalności Spółki. Poziom podwyżki cen 10% jest maksymalny i
dlatego też nie będzie głosował za obecną propozycją 20 % podwyżki dopłat i dopłata
w takiej wysokości. Nadchodzi kryzys i może należałoby pomyśleć o cięciu kosztów ?
Prezes Zbigniew Gładyś stwierdził , że dzisiejsza dyskusja sprowadza się do tego ,że
komisje weryfikują wniosek , tak być nie może , bo do tego uprawniony jest Związek
Międzygminny.
Krzysztof Ojczyk uważa ,że dopóki pozostałe gminy należące do Związku nie
opowiedzą się ,że będą dopłacały do kosztów wody to my nie dopłacimy , bo jak na
razie to my tylko dopłacamy a inni na tym korzystają.
Główna Księgowa Spółki RPWiK poinformowała ,że
dopłacają wszystkie gminy albo żadna .

przyjęta jest zasada

albo

Krzysztof Ojczyk zgłosił formalny wniosek o skreślenie kwoty 367 tysięcy złotych
zaplanowanej w budżecie na dopłatę dla mieszkańców do cen wody w roku 2009 bo
pozostałe gminy winny się opowiedzieć że również będą dopłacać do tych kosztów.
Maria Kądziołka zgłosiła formalny wniosek o pozostawienie przedmiotowej kwoty w
budżecie z zastrzeżeniem ,i nie wolno jej rozdysponować do czasu
przedłożenia
dokładnych rozliczeń przez Pana Prezesa RPWiK i gdy wszystkie komisje Rady Miejskiej
te rozliczenia zaakceptują.
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Stanisław Góra zwrócił uwagę ,że bardzo niepokoi go wielkość podwyżki cen wody i
ścieków .Dopłata w takiej wysokości 15 % gmina a 5 % mieszkaniec jest dosyć wysoka
i należy bardzo łagodnie od tego odchodzić.
Franciszek Brzyk zapytał skąd w projekcie budżetu taka wysoka kwota na dopłaty do
cen wody i ścieków?
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że kwota przedłożona do projektu
budżetu była znacznie wyższa ,ale już została przez nas obniżona .Rozmawialiśmy już z
RPWiK na temat tych dopłat i stwierdziliśmy że musi ona zostać zabezpieczona w
budżecie bo mieszkańcy sami nie udźwigną takich kosztów podwyżki.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie formalny
wniosek Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka :
 w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody o wykreślenie kwoty
367.000 zł. zaplanowanej na dopłatę do cen wody dla mieszkańców –
głosowano 3 za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących:
c.d analizy wydatków budżetowych
Skarbnik Gminy Celina łanocha omówiła planowane wydatki w dziale 600 transport i
łączność.
Przedstawiła wnioski pozostałych komisji do przedmiotowego działu.
Po dyskusji podjęto wniosek:
Wniosek komisji :
 w dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne
gminne w zadaniu KD/01 zwiększyć wydatki na umowy zlecenia – prace
drogowe i porządkowe o kwotę 40.000 zł., tj. z kwoty 32.000 zł. do kwoty
72.000 zł.; jednocześnie w zadaniu KD/02 zmniejszyć wydatki związane
z zatrudnieniem przy pracach publicznych i interwencyjnych o kwotę
40.000 zł., tj. z kwoty 111.684 zł. do kwoty 71.684 zł. - głosowano
jednogłośnie;
Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka przedstawiła wniosek mieszkańców ulicy
Podmiejskiej w Brzesku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na
remont i budowę tej ulicy, oraz wniosek Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyska dot.
zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie ulicy Na Stoku.
Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił ,że gmina posiada środki finansowe na remonty
bieżące dróg i ulic , jeżeli nie będzie sprzeciwu Rady Miejskiej przeznaczenia części tych
środków na ul. Podmiejską to ten remont wykonamy.
Opinia komisji :
Zapoznano się z wnioskiem Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyskach ul. Na Stoku 20
oraz mieszkańców tej ulicy o zabezpieczenie w budżecie roku 2009 środków
finansowych na budowę i remont tej drogi i przyjęto do wiadomości. Głosowano
jednogłośnie.
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Maria Kądziołka ustosunkowała się do wydatków majątkowych Spółki MPK , uważa
że należy zakupić dla MPK 2 busy i wyodrębnić w budżecie gminy kwotę na
przeprowadzenie remontu budynków Spółki. Zaplanowane w budżecie środki na ten
cel są małe i musimy się zastanowić nad rozwiązaniem.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział ,że będą jeszcze w ciągu roku środki w
kwocie około 65.000 złotych, które nie zostały ujęta w projekcie budżetu, a którą się
planuje uzyskać jako dochód ze zwrotów dotacji otrzymanych z innych gmin z tytułu
uczęszczania do przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę Brzesko, dzieci będących
mieszkańcami tych gmin i można je przeznaczyć na wydatki majątkowe tj. zakup
BUS dla potrzeb Spółki MPK.
Maria Kądziołka uważa ,że zaplanowaną w budżecie kwotę na wydatki majątkowe
MPK można przeznaczyć na zakup 2 busów , a pozostałe środki w wysokości 25
tysięcy na remont , jeżeli tych środków braknie ,a tak na pewno będzie ,to w ciągu
roku tak jak wspomniał pan burmistrz pojawą się dodatkowe dochody i wówczas
brakującą kwotę dołożymy.
Wniosek komisji:
kwotę 65.000 złotych, która nie została ujęta w projekcie budżetu, a którą się
planuje uzyskać jako dochód ze zwrotów dotacji otrzymanych z innych gmin z tytułu
uczęszczania do przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę Brzesko, dzieci
będących mieszkańcami tych gmin - przeznaczyć na wydatki majątkowe tj. zakup
BUS dla potrzeb Spółki MPK
Skarbnik Celina Łanocha przedstawiła autopoprawki burmistrza do działu 600.
jako autopoprawki Burmistrza przyjęto następujące zmiany:
 w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne :
 w zadaniu ITK/23 zwiększa się o 50.000 zł. wydatki pozostałe na
dokumentację okresów przyszłych,
 zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 250.000 zł. na
zadaniach:
- budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu - 20.000 zł.
- budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku – 180.000 zł.
- budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku –
50.000 zł. ;

 w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała
działalność zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 156.389 zł. poprzez
dokonanie następujących zmian:
• w zadaniu BOSiR/02 zmniejsza się wydatki o kwotę 24.800 zł.
w następujących pozycjach:
- obsługa parkometrów – 16.000 zł., tj. z kwoty 18.000 zł. do kwoty

•

2.000 zł.
- usługi ochroniarskie – 8.800 zł., tj. z kwoty 10.000 zł. do kwoty
1.200 zł.

w zadaniu BOSiR/02 zwiększa się wydatki o kwotę 63.411 zł.
w następujących pozycjach:
- zatrudnienie pracowników kontroli (planowane zatrudnienie 3
osób zwiększyć do liczby 5 osób) i egzekucji (1 osoba) w okresie
V – XII – 9.411 zł., tj. z kwoty 75.290 zł. do kwoty 84.701 zł.
- druk bloczków opłaty parkingowej (nowa pozycja) – 14.000 zł.
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•
•

- prowizja za sprzedaż kart postojowych – 10% (nowa pozycja) –
40.000 zł.

wydatki majątkowe zmniejsza się o 195.000 zł. poprzez
ograniczenie zakupu parkometrów z 18 do 3 sztuk, tj. z kwoty
234.000 zł. do kwoty 39.000 zł.
ze środków uzyskanych w wyniku dokonania zmian w dziale
600 rozdział 60095 zabezpieczyć w budżecie środki finansowe
z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy monitoringu,
zakup parasoli z logo Brzeska oraz przenośnych toalet –
głosowano jednogłośnie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na zapytania członków komisji odpowiedzi udzielili:
Dyrektor MZGM Franciszek Mrzygłód w temacie zaplanowania w projekcie budżetu
środków finansowych na likwidacje ogrzewania piecowego i podłączenie c.o. w budynku
Ogrodowa 3 .
Naczelnik Józef Makuch w temacie propozycji nabycia przez Gminę Brzesko gruntów a
szczególnie
pod drogę stanowiącą przecznicę ul.Kossaka a równoległą do ulicy
Wiejskiej za ogólną kwotę 748.700.
Krzysztof Ojczyk zawnioskował o wykreślenie z projektu budżetu kwoty w wysokości
170 tysięcy złotych zaplanowanej na nabycie przedmiotowego gruntu jw. / ul. Kossaka/
i przeznaczenie jej na wykup gruntów pod przedłużenie ul.Powstańców Warszawy.
DZIAŁ 710
Przewodnicząca Maria Kądziołka przedstawiła pismo mieszkańców Mokrzysk o
zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na wykonanie planu szczegółowego
Osiedla Januszewskie.
Radny Marek Adamczyk przybliżył komisji informacje dot. wniosku jw.
Opinia komisji:
Komisje zapoznały się z wnioskiem mieszkańców sołectwa Mokrzyska o zabezpieczenie
w budżecie środków finansowych na wykonanie planu szczegółowego Osiedla
Januszowskie i przyjęły pismo do wiadomości - głosowano jednogłośnie.
DZIAŁ 750
Skarbnik Gminy wyjaśniła iż w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 –
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmian:
• w zadaniu BK/04 zmniejsza się wydatki o 10.000 zł. na koszty
i prowizje bankowe, tj. z kwoty 30.000 zł. do kwoty 20.000 zł.
• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł. na
realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu
Miejskiego w Brzesku”, tj. z kwoty 400.000 zł. do kwoty
540.000 zł.;
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ponadto Pani Skarbnik odpowiedziała na zapytania radnych dot. zaplanowanych zadań z
zakresu promocji gminy , wydawnictwa kronik powiatu brzeskiego ,BIM ,Funduszy
europejskich i funduszu reprezentacyjnego burmistrza.
Dział 751,752,754,756,757,758 bez zmian
Dział 801 oświata i 854 edukacyjna opieka wychowawcza
Potrzeby w tym zakresie jak również plany rozdysponowania zabezpieczonych w
projekcie budżetu środków na poszczególne placówki oświatowe szczegółowo omówiła
komisji wg. załącznika do protokołu Głowna Księgowa Anna Wąs.
Pani Księgowa przedstawiła potrzeby przedszkoli i szkół wg. złożonych wniosków przez
poszczególne placówki .
W dyskusji radni zadawali pytania dot:
Radna Apolonia Warzecha zawnioskowała o zabezpieczenie w budżecie środków na
pilne potrzeby związane z remontem szatni, stołówki i kuchni w PSP Nr 1 w
Jadownikach .
Skarbnik Celina łanocha przedstawiła komisjom proponowane zmiany:
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły
Podstawowe zmienia się nazwę inwestycji „Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku” na „Remont
i
modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku
i
Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” i dokonuje się zwiększenia wydatków na tym
zadaniu o kwotę 130.000 zł., tj. z kwoty 370.000 zł. do kwoty 500.000 zł.;
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola
dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 150.000 zł. na realizację
zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu
na potrzeby przedszkola”, tj. z kwoty 450.000 zł. do kwoty 600.000 zł.;
 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja zmienia
się nazwę inwestycji „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w
Brzesku na „Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3
w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku”i dokonuje się zwiększenia
wydatków na tym zadaniu o kwotę 260.000 zł., tj. z kwoty 250.000 zł. do
kwoty 510.000 zł.
DZIAŁ851 POMOC SPOŁECZNA
Maria Kądziołka po zapoznaniu się z projektem budżetu MOPS na 2009 rok
stwierdziła, że w chwili obecnej w ośrodku pracuje 13 opiekunek , dodatkowo pani
dyrektor wnioskuje o 2 etaty na rok przyszły .Zaproponowała aby rozważyć od strony
prawnej czy są możliwości zlecenia powyższej opieki nad chorymi specjalistycznej
firmie , która takie usługi wykonuje. Posiada informacje ,że firmy specjalistyczne które
takie usługi świadczą skierowały do pani dyrektor ofertę, ale niestety nie została ona
nawet przez panią dyrektor rozpatrzona.
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DZIAŁ 900
Pytania radnych dotyczyły:
 utrzymania zieleńców na terenie miasta ,dlaczego brak jest zieleńców na Placu
Kazimierza Wielkiego,
 rozwiązać w najbliższym czasie problem związany z utrzymaniem czystości na
placach zabaw na osiedlach .Na osiedlach zostały urządzone place zabaw dla dzieci
i przynajmniej jeden raz w tygodniu winny zostać zebrane śmieci , a jak na razie nie
można wykonania tej czynności wyegzekwować od MZGM.
 zagospodarowania Ogrodu Jordanowskiego ,
 możliwości utworzenia placu zabaw w Jadownikach
 budowy kanalizacji w gminie Brzesko zadanie 44ITK/92 radny Mirosław Wiśniowski
zapytał pana burmistrza co się kryje pod tym zadaniem?
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział ,że na tym zadaniu są zabezpieczone
środki finansowe na wykonanie dokumentacji .
 Oświetlenie uliczne – radna Maria Kądziołka zawnioskowała o skontrolowanie ,
dlaczego lampy uliczne na trasie Mokrzyska –Szczepanów wyłączają się
znacznie później niż pozostałe lampy przy innych ulicach.
Skarbnik przedstawiła jakie koszty poniosła gmina z tytułu zakupu energii w
2007,2008 i jakie są plany na rok 2009 .Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła
autopoprawkę Pana Burmistrza w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i
ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 320.000 zł. na
realizację zadania inwestycyjnego „Odnowa centrum wsi MOkrzyska”;
Dział 921
Skarbnik gminy przedstawiła zmiany w tym dziale zaproponowane przez pozostałe
komisje .
Radna Apolonia Warzecha zwróciła się z prośbą aby dofinansować działalność świetlic
wiejskich ,szczególnie tych co sprawują opiekę nad zespołami folklorystycznymi
/Jadowniki i Poręba Spytkowska/.Poprosiła aby środki te wyodrębnić w projekcie
budżetu z zaznaczeniem wielkości środków dla danej świetlicy .
Krzysztof Ojczyk poparł propozycje radnej Warzecha ,jest za tym aby te świetlice
otrzymały większe dofinansowanie na swoją działalność.
Wniosek komisji:
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i
ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia na zadaniu BK/08 o kwotę
20.000 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MOK na działalność świetlic;
 Komisja omówiła potrzeby w zakresie działalności TKKF Sokół
Wniosek komisji:
Komisje wnioskują aby w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwotę 60.000 zł. ujętą w
dotacji podmiotowej dla MOK a przypisaną świetlicy przy ul. Browarnej przeznaczyć na
rezerwę celową – „zarządzanie obiektem Kręgielni”- głosowano jednogłośnie;
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Dział 926
Po wyjaśnieniach Pani Skarbnik komisje podjęły wnioski:
 w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe
wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Kolektory słoneczne – BOSiR” z kwotą
330.000 zł.;
 w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania
w zakresie
kultury fizycznej i sportu zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł. na zadaniu
EKS/01 z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń sportowych realizujących
zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. z kwoty 590.000 zł. do kwoty 690.
Zmiany głosowano jednogłośnie.
 w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu w zadaniu EKS/03 dokonać zmian w
następujących pozycjach:
•
•

zmniejsza się kwotę w pozycji wpisowe dla młodzieży Gminy Brzesko do
Halowej Powiatowej Ligii Piłki nożnej z kwoty 6.000 zł. do kwoty 3.000 zł.
dodaje się pozycję pn.: dofinansowanie zawodów kręglarskich i przeznacza
się na jego realizację kwotę 3.000 zł. – głosowano jednogłośnie;

Po przeanalizowaniu całości projektu budżetu Gminy na rok 2009 członkowie
połączonych komisji w dyskusji poruszyli tematy dot:
⇒ budowy kanalizacji gminy i dofinansowania ze środków unijnych ,radny
Mirosław Wiśniowski zawnioskował aby w projekcie budżetu wydzielić
środki zaplanowane na budowę kanalizacji w północnej części miasta,
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców dot. zaplanowania
środków na budowę kanalizacji:
opinia komisji:
Komisje zapoznały się z pismem mieszkańców ul. Wiejskiej w Brzesku
dot.
zabezpieczenia środków finansowych na budowę kanalizacji i przyjęły go do
wiadomości głosowano jednogłośnie.
⇒ zapoznano się z wielkością kosztów związanych z wypożyczeniem
lodowiska dla potrzeb miasta ,
⇒ sołtys wsi Wokowice Marian Czarnik podziękował za ujęcie w projekcie
budżetu
inwestycji na terenie sołectwa Wokowice .Poprosił o
zabezpieczenie w budżecie środków
na zakup materiałów celem
dokończenia budowy budynku garażu dla potrzeb OSP w Wokowicach.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zapytał pana Czarnika, czy jeżeli gmina
zabezpieczy kwotę 15 tysięcy złotych na zakup materiałów to czy te
prace zostaną dokończone ?
Sołtys Marian Czarnik odpowiedział – tak ,za te środki zakupimy materiał i
dokończymy budowę ,mamy również zabezpieczone środki na opłacenie
inspektora nadzoru .Pan sołtys zadeklarował ,że jeśli gmina przeznaczy
na dokończenie budowy garażu dla potrzeb OSP w Wokowicach kwotę 15
tysięcy złotych na zakup potrzebnych materiałów to resztę prac wykonają
we własnym zakresie.
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Wniosek komisji :
Komisje wnioskują aby ze środków uzyskanych w wyniku dokonania zmian w dziale
600, rozdział 60095 zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 15.000 zł.
na zakup potrzebnych materiałów na dokończenie budowy garażu dla potrzeb OSP
Wokowice – głosowano jednogłośnie;
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował komisjom ,aby środki finansowe
zaplanowane w budżecie na dopłaty dla mieszkańców gminy do cen wody i ścieków
przeznaczyć w całości na wykup gruntów przy ul.Solskiego.
Ad.5. w Sprawach bieżących rozpatrzono :
• Komisje Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian
w „Programie Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2005 - 2013,
przyjętym uchwałą nr XXXV/222/05 z dnia 28 września 2005 r. oraz przyjęcia
jednolitego tekstu „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata
2008 - 2015.”
•

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Kądziołka przedstawiła treść skargi
złożonej do Rady Miejskiej przez Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyska ul. Na
Stoku 20 .Po analizie treści skargi podjęto następujący wniosek:

Wniosek komisji:
Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi złożonej przez Pana Bogdana Zachara
zam. Mokrzyska ul. Na Stoku 20 na Burmistrza Brzeska i zawnioskowała do Pana
Sekretarza o przeanalizowanie zarzutów zawartych w skardze i przygotowanie
stosownego projektu uchwały na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej planowane
na dzień 12 grudnia 2008 roku - głosowano jednogłośnie.
Na tym wspólne posiedzenie Komisji zostało zakończone.
Podjęte wnioski i opinie stanowią załącznik do protokołu komisji wspólnych.
Obrady komisji trwały od godziny 9.30 – 18.10
Przewodniczący komisji :
Komisja Rewizyjna

Komisja Gospodarki Finansowej

……………………………….
(mgr Maria Kądziołka)

…………………………………………………
(mgr inż. Mirosław Wiśniowski)

Komisja Gospodarki Komunalnej
Ochrony środowiska i Rolnictwa
…………………………………………………
(mgr Katarzyna Pacewicz- Pyrek)

