Protokół Nr 1/2010
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 27 grudnia 2010 roku

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek przewodnicząca
komisji. Udział wzięli radni i goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności.
Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych na pierwszym posiedzeniu i przedstawiła
proponowany projekt porządku posiedzenia komisji , został przyjęty jednogłośnie i stanowi
załącznik do protokołu komisji.
Na wstępie posiedzenia Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek zwróciła się
do członków komisji o przygotowanie na kolejne posiedzenie propozycji do planu pracy
komisji na 2011 rok.
Następnie Przewodnicząca komisji

przedstawiła treśc projektu uchwały i

przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia

uzasadnienie do

wnoszenia udziałów do RPWiK w

Brzesku Spółka z o.o.
Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie

określenia

zasad wnoszenia udziałów do RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. Głosowano jednogłośnie
Inspektor Elżbieta Spyrka przedstawiła komisji do opinii wniosek o przedłużenie umowy
dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Bucze, oznaczonej nr ewid.1629/15,
o powierzchni 0,02 ha, przeznaczonej

pod wieżę telefonii komórkowej. Wnioskodawca

proponuje aby ta dzierżawa była zawarta na okres do końca 2016 roku.
Radny Piotr Wyczesany
sygnałów które by mówiły,

poinformował komisję, że wśród mieszkańców Bucza nie ma
że mieszkańcy są temu przeciwni, bo ich zabudowania są w

bezpiecznej odległości od wieży przekaźnikowej. W momencie kiedy ta inwestycja miała
powstać

była szeroka dyskusja

i konsultacje z mieszkańcami .Temat był omawiany na

posiedzeniu zebrania wiejskiego, nie był
mieszkańcy nie protestowali .

jednogłośnie zaakceptowany, ale generalnie
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Inspektor Elżbieta Spyrka poinformowała również, że przed postawieniem wieży pan sołtys
Milewski rozmawiał z mieszkańcami najbliżej sąsiadującymi z

przekaźnikiem. Mieszkańcy

podpisali wówczas zgodę i taka pisemna zgoda znajduje się w aktach wydziału.
Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy części
nieruchomości położonej w miejscowości Bucze, oznaczonej nr ewid.1629/15, o powierzchni
0,02 ha, przeznaczonej pod wieżę telefonii komórkowej, na okres do końca 2016 roku.
Ad.1. Skarbnik Celina Łanocha omówiła wg. załącznika do protokołu projekt budżetu
Gminy Brzesko na 2011 rok.
Ponadto dodała, że do

przedstawionego projektu

będą jeszcze

wprowadzone zmiany,

polegające na zwiększeniu dochodów Gminy na niektórych zadaniach.
W dyskusji nad przedstawionym projektem budżetu radni zadawali pytania dot:
o Ograniczenia wydatków finansowych na niektórych zadania oświatowych;
o Zabezpieczenia środków budżetowych na dokształcanie nauczycieli min. w
Przedszkolu Nr 9 w Brzesku;
o Prac remontowych związanych z rewitalizacja brzeskiego rynku;
o Planowanych wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne w 2011 roku.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała, czy w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano
większe środki budżetowe na dodatkowe zatrudnienie i obsługę nowego budynku Centrum
Biblioteczno-Kulturalnego .
Skarbnik odpowiedziała- planuje się, iż RCKO zacznie funkcjonować dopiero od miesiąca
czerwca 2011 roku .W chwili obecnej nastąpiło zwiększenie o kwotę 200 tysięcy złotych na
nieprzewidziane wydatki z tym związane, jednak nikt na dzień dzisiejszy nie wie jakie będą
faktyczne koszty utrzymania tego obiektu.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zaproponowała rozważenie propozycji utworzenia przy
BZK gminnej firmy sprzątającej , która mogłaby świadczyć usługi we wszystkich obiektach
gminnych.
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Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, najlepiej byłoby gdyby RCKO było finansowane
poza budżetem gminy, w innej formie. W chwili obecnej budżetu gminy nie stać jest na
utrzymywanie takiego ogromnego obiektu, będą z tego tytułu ogromne koszty, a dochody z
prowadzonej tam działalności bardzo znikome. Może należałoby się przyglądnąć pracy filii
bibliotecznych działających na terenie gminy, czy nie zasadne byłoby przeniesienie ich do
Centrum równocześnie

z zatrudnieniem pracowników.W każdej miejscowości jest szkoła

a w szkole biblioteka , czy zasadnym jest utrzymywanie filii bibliotecznych na wsiach, może
należałoby to zreformować.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje aby Komisja Oświaty Kultury i Sportu RM zajęła się tematem
funkcjonowania i wielkości ponoszonych kosztów przez oddziały i filie MBP, funkcjonujące
na terenie gminy. Komisja uważa iż należy rozważyć możliwość zlikwidowania niektórych z
nich i zatrudnienia pracujących w nich pracowników w nowo wybudowanym Centrum .
Bibliotecznym.
Głosowano jednogłośnie
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do zaplanowanej w projekcie budżetu na 2011
rok kwoty w wysokości 330 tysięcy złotych na wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody
użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku, z wykorzystaniem układu solarnego.
Uważa, że powyższą kwotę należy przeznaczyć np. na remont budynku starej poczty przy ul.
Browarnej. Z zawartych umów wynika, że przedmiotowy budynek nie może zostać sprzedany
wiec należy go jak najszybciej wyremontować.
Skarbnik Celina Łanocha zaproponowała, aby powyższą kwotę przeznaczyć na drogi,
parkingi, chodniki, bo na tych zadaniach zaplanowano bardzo niewielkie środki budżetowe.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje aby kwotę 330 tysięcy złotych zaplanowaną w projekcie budżetu Gminy
Brzesko na 2011 rok na wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody
basenowej Krytej Pływalni w Brzesku, z wykorzystaniem układu solarnego przeznaczyć na
drogi i parkingi. Głosowano jednogłośnie
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Następnie Pani Skarbnik objaśniła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022.
Radny Adam Kwaśniak zawnioskował do komisji o zabezpieczenie w budżecie roku 2011
środków budżetowych na dokończenie budowy magistrali wodociągowej Łukanowice - Brzesko,
na odcinku Jadowniki-Brzesko. Po wybudowaniu tego odcinka byłaby możliwość sprzedaży
większej ilości wody dla Browaru, a tym samym ceny wody i ścieków byłyby znacznie niższe.
RPWiK nie jest w stanie sam sfinansować tego zadania .
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała- gmina wcale nie jest zobligowana do dopłat cen
wody i ścieków, nic nie stoi na przeszkodzie aby te dopłaty zostały zlikwidowane .
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że powyższe dopłaty do RPWiK winny zostać
zlikwidowane i osobiście jest za tym .Należy ponadto utrzymać finansowanie Spółki MPK na
poziomie roku 2010 czyli przekazać Spółce kwotę w wysokości 700 tysięcy złotych.
Wnioski komisji:
1. Komisja wnioskuje aby utrzymać dotacje dla Spółki MPK na poziomie roku 2010,
a pozostałą

kwotę zaplanowaną w budżecie na rok 2011przenieść na drogi.

Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące
2. Komisja wnioskuje aby w dziale 900 zlikwidować dopłaty do udziałów w Spółce
RPWiK w kwocie 300 tysięcy złotych, rozważyć również możliwość dokończenia
budowy drugiej nitki wodociągowej Łukanowice Brzesko na odcinku JadownikiBrzesko. Pozostałą kwotę RPWiK winien wygospodarować z własnych środków.
Głosowano jednogłośnie
3. Komisja wnioskuje aby rozważyć możliwość podniesienia opłat za wynajmowaną
powierzchnię reklamową na pojazdach należących do Spółki MPK i przygotować
ofertę wynajmu placu przy MPK pod reklamy. Głosowano jednogłośnie
4. Komisja wnioskuje aby Spółka MPK po raz kolejny rozważyła możliwości zmiany
systemu zaopatrywania w paliwo np. przez korzystanie z mobilnej stacji, co pozwoli
na

wygenerowanie

Głosowano jednogłośnie

oszczędności

na

kosztach

zakupu

paliwa.
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Radny Adam Kwaśniak zapytał, czy jest potrzebny wydatek zaplanowany w Biurze Promocji
na wykonanie tablic informacyjnych z planami sołectw. Nie ma nic przeciw wykonaniu takich
tablic, ale w chwili obecnej są ważniejsze zadania do realizacji w gminie, na które brak jest w
budżecie środków. Należy się zastanowić nad celowością tego zadania w przyszłym roku.
Radny Jarosław Sorys poinformował komisję, że w sołectwie Jadowniki z własnych środków
wykonano dwie tablice informacyjne z planami ulic.
Radny Piotr Wyczesany i Radna Anna Lubowiecka zgłosili potrzebę wykonania
przedmiotowych tablic informacyjnych w sołectwie Bucze i Szczepanów .
Radny Adam Kwaśniak zwrócił uwagę, że każde sołectwo otrzymuje z budżetu określoną pulę
środków finansowych na swoją działalność, i to właśnie z takich środków winny być wykonane
tablice .Ponadto radny zapytał, czy na stronie internetowej miasta można udostępniać miejsce na
płatne reklamy, oraz czy gmina wyraziła zgodę na korzystanie z herbu miasta

nowo

powstającym obiektom handlowym na terenie miasta.
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział- przyjmuje się, że

na urzędowych stronach

internetowych reklam się nie zamieszcza.
Wnioski komisji:
1. Komisja wnioskuje aby zaplanowane środki finansowe w budżecie roku 2011 na
wykonanie tablic informacyjnych z planami sołectw, pozostawić w dziale promocji
ale przeznaczyć na inne zadania w tym dziale.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje aby co roku
informacyjne

z

planami

sołectw

sukcesywnie
przy

wykonywane były tablice

udziale

finansowym

sołectwa.

Głosowano jednogłośnie
3. Komisja wnioskuje aby zbadać zasadność użytkowania słów „Brzesko, Brzeska
itp.” oraz herbu Gminy Brzesko na placówkach nie będących własnością Gminy, np.
nowo powstałych obiektach handlowych.
Głosowano jednogłośnie
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W dalszej dyskusji radny Jarosław Sorys zwrócił się do komisji z wnioskami :
1) o wykonanie projektu chodnika na ul. Staropolskiej, Małopolskiej, i Podgórskiej oraz o
kontynuacje wykonania chodnika na ul. Witosa.
Chodnik na ul. Witosa o budowę którego zabiegaliśmy od początku działalności obecnej Rady
Sołeckiej zyskał akceptację na realizację głównie z uwagi na fakt, że jego lokalizacja przebiega w
jednym z bardziej niebezpiecznych miejsc komunikacyjnych w Jadownikach tzw. „lasek".
Realizacja na rok 2010 miała kończyć się 200m dalej zabezpieczając to niebezpieczne miejsce
jednak „utknęła" właśnie w miejscu najbardziej newralgicznym tj. w połowie wzniesienia....?,
nie wykonany został również odcinek chodnika od Domu Ludowego w kierunku przystanku busa
...(różnica zdań z właścicielem przyległej posesji)?
Biorąc pod uwagę wieloletnie zaniedbania i niedoinwestowanie infrastruktury w Jadownikach
w tym względzie ośmielam się prosić o poparcie wniosku na kontynuacje budowy chodnika i
wykonanie projektu w/w chodników znajdujących się przy ruchliwych traktach powiatowych co
jednoczenie przybliży okres rozpoczęcia budowy wskazanych chodników poprawiając w
znacznym stopniu bezpieczeństwo.
2) o interwencję w sprawie budowy- przebudowy mostu na ul. Prokopa(zwiększenie
przepustowości), udrożnienia i pogłębienia koryta w miejscach tego wymagających oraz
naprawę

nawierzchni

ul.

Prokopa

zniszczonej

w

powodzi.

Wspomniany przepust i płytkie koryto w tym rejonie (po 200-300m powyżej mostu
lustro wody jest na poziomie terenu!!! ) jest punktem newralgicznym w górnym
biegu rzeki Grodna gdzie od lat dochodzi do podtopień i interwencji służb p. pow.
Po ostatnich powodziach w 2010 r. zniszczeniu uległa również nakłada asfaltowa w
tym rejonie i do tej pory nic nie zostało tam zrobione?
3)

o

poparcie

wniosku

na

doświetlenie

ul.

Prokopa

i

kontynuacje budowy oświetlenia na ul. Grodzkiej.
Wspomniany odcinek ul. Prokopa to bezpośrednia droga do Kościoła, Szkoły, Przedszkola od
strony ul. Witosa. Ulica Grodzka to kontynuacja budowy oświetlenia od transformatora w
Okocimie do granicy domów.
4)

o odtworzenie rowów melioracyjnych przy ul. Sportowej oraz podjecie tematu

rozwiązania problemu z odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Wschodniej.
Problem z odprowadzeniem wód przy ul. Wschodniej pojawia sie z chwilą wystąpienia
większych opadów, ukształtowanie terenu /depresja/stwarza problem z odprowadzeniem wód,
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tylko przemyślane i fachowe podejście do tematu gwarantuje rozwiązania którego oczekują
mieszkańcy. Brak rowów na ul. Sportowej powoduje, że ulica jest przez większą część roku
zalewana wodami spływającymi z pól od strony południowej.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała na zapytania radnego w temacie dalszej kontynuacji
budowy chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach . Jako gmina musimy się koncentrować na
zadaniach gminy .To, że my dofinansowujemy zadania prowadzone przez powiat to jest tylko
nasza dobra wola i z zapytaniem czy chodnik zostanie dokończony czy też nie, to należy się
zwrócić do powiatu.
Radna Anna Lubowiecka zapytała ,czy w roku 2011 będzie kontynuacja zadania pn. budowa
chodnika w Szczepanowie przy ul. Parafialnej. W tej chwili zostały juz zebrane wszystkie zgody
od mieszkańców. Pytała o to już władze powiatu, okazało się jednak, że w budżecie powiatu
środków na to zadanie nie ma zabezpieczonych.
Radny Piotr Wyczesany zapytał na jakim etapie jest przygotowanie projektu budowy chodnika
przy ul. Szyszko Bohusza w Buczu. Chodnik ten jest również własnością powiatu.
Po dyskusji komisja podjęła wnioski o treści:
Komisja wnioskuje aby Burmistrz Brzeska wystąpił do Starostwa Powiatowego w Brzesku
z zapytaniami:
1) czy przewiduje się w roku 2011 kontynuację budowy chodnika dla pieszych przy
ul. Witosa w Jadownikach .Głosowano jednogłośnie
2) jakie są plany powiatu wykonania projektów budowy chodników na ternie gminy
Brzesko przy drogach powiatowych w 2011roku .
Głosowano jednogłośnie
3) o wyjaśnienie na jakim etapie jest projektowanie i ewentualna budowa chodnika
przy ul. Parafialnej w Szczepanowie, na który to chodnik został już wykonany
projekt, oraz na jakim etapie jest przygotowanie projektu budowy chodnika przy
ul. Szyszko Bohusza w Buczu. Głosowano jednogłośnie
Radny Jarosław Sorys zabrał ponownie głos w sprawie przebudowy mostu na ul.
św. Prokopa w Jadownikach tj. zwiększenie jego przepustowości, udrożnienia i pogłębienia
koryta w miejscach tego wymagających oraz naprawę nawierzchni ul. Prokopa zniszczonej w
powodzi. Właścicielem rzeki Grodna jest WZMW jednak gdy został zniszczony most na
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ul.Witosa to naprawiony został przez właściciela drogi czyli powiat. Most znajduje się na drodze
gminnej i musi zostać w najbliższym czasie przebudowany .Mostem przechodzi co dzień bardzo
duża ilość osób i stwarza on zagrożenie dla pieszych.
Radny Piotr Wyczesany zwrócił uwagę na zły stan techniczny mostu na rzecze Uszewka w
Buczu. Zapytał czy została juz wykonana ekspertyza

przez jaki czas można jeszcze z tego

mostu korzystać.
Radny Edward Knaga zawnioskował aby oszacować koszty połączenia zlewni ulic Piwnej,
Polnej

i

Chmielnej

i

wykonać

kanalizację

burzową

do

ulicy

Kołłtaja.

Radny Jarosław Sorys nawiazał do wniosku w sprawie odtworzenie rowów melioracyjnych
przy ul. Sportowej oraz podjecie tematu rozwiązania problemu z odprowadzeniem wód
opadowych przy ul. Wschodniej.
Problem z odprowadzeniem wód przy ul. Wschodniej pojawia sie z chwilą wystąpienia
większych opadów, ukształtowanie terenu

stwarza problem z odprowadzeniem wód, tylko

przemyślane i fachowe podejście do tematu zagwarantuje

rozwiązania którego oczekują

mieszkańcy. Brak rowów na ul. Sportowej powoduje, że ulica jest przez większą część roku
zalewana wodami spływającymi z pól od strony południowej.
Radna Anna Lubowiecka zapytała, czy w budżecie roku przyszłego zostały zaplanowane środki
finansowe na odnowienie boisk sportowych na terenie gminy.
Radna Katarzyna Pacewicz -Pyrek zapytała czy zaplanowano środki finansowe na wykonanie
nowego poszycia dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. Radna poprosiła o
przygotowanie pisemnej informacji na temat postępu prac związanych z remontem kuchni przy
SP Nr 3 w Brzesku.
Skarbnik Celina Łanocha

odpowiedziała, że wniosek dot.

zabezpieczenia środków

finansowych na zmianę dachu na budynku MOK był przedmiotem dyskusji w czasie
konstruowania projektu budżetu gminy na 2011 rok , ale środków nie zabezpieczono. Może uda
się uzyskać oszczędności finansowe powstałe z oszczędności np. przy budowie Regionalnego
Centrum Bibliotecznego i wówczas przekażemy je na renowację dachu na budynku MOK.
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Wnioski i opinie komisji :
1. Komisja wnioskuje aby wystąpić do właściciela rzeki Grodna o uregulowanie i
naprawienie brzegów rzeki zwłaszcza w okolicach ul. św. Prokopa w Jadownikach.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje o opracowanie harmonogramu remontów wszystkich mostów
na terenie gminy zniszczonych w czasie powodzi, z równoczesnym opracowaniem
planów ewentualnych objazdów na czas tych remontów. Głosowano jednogłośnie
3. Komisja wnioskuje aby oszacować koszty połączenia zlewni ulic Piwnej, Polnej i
Chmielnej i wykonać kanalizację burzową do ulicy Kołłtaja.

Głosowano

jednogłośnie
4. Komisja wnioskuje aby przedstawione komisji przez radnego J.Sorysa wnioski
przekazać do merytorycznego Wydziału UM celem udzielenia na nie odpowiedzi.
Głosowano jednogłośnie
5. Komisja wnioskuje aby środki finansowe powstałe z oszczędności np. przy budowie
Regionalnego Centrum Bibliotecznego przekazać na renowację dachu na budynku
MOK. Głosowano jednogłośnie
6. Komisja wnioskuje do Burmistrz Brzeska aby przedstawiono ewentualny plan
remontu kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku .
Głosowano jednogłośnie
Radny Jarosław Sorys przypomniał ,że już kolejny rok Gmina Brzesko przeznacza środki na
utwardzenie ulicy Sportowej-Bocznej. Czy nie zasadnym byłoby wystąpienie o dodatkowe
środki na jej wyremontowanie np. ze środków powodziowych. Przecież ta droga została kilka
razy zniszczona przez powódź a napewno była ubezpieczona .Z tych środków można by było
kiedyś tą drogę wyremontować , zabezpieczyć i wykonać nakładkę asfaltową. Niekoniecznie
musiałyby to być pieniądze z budżetu gminy .
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, że wnioski powodziowe komisja oszacowała na kwotę
kilku milionów złotych a otrzymaliśmy kwotę 400 tysięcy złotych .
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Radny Krzysztof Ojczyk zapytał:
- czy inwestycja pn. wykonanie Sali sportowej przy SP nr 3 jest w jakikolwiek sposób zagrożona
w wykonaniu, ze strony inwestora , bo mieszkańcy o to pytają,
- czy są zabezpieczone środki finansowe na wykup gruntów pod kontynuację przedłużenia ul.
Powstańców Warszawy?. Pyta o to pod katem planowanych wywłaszczeń, aby się dostać do
ulicy Przemysłowej .Minęło już 4 lata i nadal nic się tam nie dzieje tylko stoimy w miejscu .
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała , Wydział Pana Naczelnika Makucha dostosowywał
środki budżetowe na 2011 rok do tych zadań , które są w stanie wykonać w ciągu całego roku i
pod te zadania są środki zaplanowane.
Kolejne zapytania radnego Krzysztofa Ojczyka:
o Czy składany był wniosek o „Schetynówkę”- skarbnik odpowiedziała , że nie
podpisywała wniosku w tym temacie.
o Czy powiat złożył wniosek do „Schetynówki” jeśli chodzi o ul. Leśną w ramach
drogi nr 4 i autostrady.
o Był podjęty wniosek o sprzedaż dworku w Okocimiu , co dalej w tym temacie się
dzieje?. W ostatnim czasie spaliła się stodoła i jak tak dalej pójdzie to nie będzie
czego sprzedawać. Radny zawnioskował aby wprowadzić sprzedaż tego dworku
do gospodarki nieruchomościami. Powyższa działka ma powierzchnie około 2 ha,
szacunkowy jej koszt to 1 mln złotych.Za część tych środków uzyskanych można
wyremontować np. budynek starej poczty .
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje aby przygotować projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż dworku w Okocimiu, oraz ofertę jego sprzedaży. Głosowano jednogłośnie
Radny Krzysztof Ojczyk

zapytał,

są zaplanowane w budżecie środki na działalność

organizacji i stowarzyszeń sportowych. Była proponowana kwota 760 tysięcy a jest zaplanowane
400 tysięcy. Jak Urząd przekaże tą informacje stowarzyszeniom, które przyjdą niebawem po
przydział środków na swoją działalność.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała , środków w budżecie nie ma więcej i OKS musi
szukać sponsorów .Jej zdaniem w tej chwili gminy nie stać jest na utrzymanie OKS.
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Mamy środki finansowe zabezpieczone na działalność naszych stowarzyszeń sportowych które
skupiają głównie młodzież. Dla OKS napewno środki będą przydzielone ale nie na takim
poziomie jak było wcześniej . Jako gmina nie mamy żadnego wpływu na wielkości kosztów,
płac OKS itp. nie mamy przeglądu czy te nasze środki są efektywnie wydawane czy też nie.
Radny Krzysztof Ojczyk

stwierdził, że w chwili obecnej nie mamy jako gmina żadnego

przeglądu na żadne stowarzyszenie jak się rozlicza ze środków .
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, nie jest tak do końca jak mówi pan przewodniczący,
stowarzyszenia działają na innej zasadzie, inaczej są opłacani trenerzy i zawodnicy. Klub
otrzymuje dotacje na działalność z młodzieżą, ale środki są przeznaczane na ogólną działalność .
Radny Krzysztof Ojczyk odpowiedział, nie ma tutaj żadnych wątpliwości że OKS jest Klubem
zawodowym , jednak funkcjonuje on 60 lat i nie można go porównywać do stowarzyszeń, które
się powołały dwa lub pięć lat

temu i nie można do tego podejść równą miarą. Mniejszym

klubom i stowarzyszeniom jest dużo lepiej, mają większą siłę przebicia . Będą efekty, jest kwota
400 tysięcy złotych
proporcjonalnie i

załóżmy, że skala zostanie utrzymana i środki zostaną podzielone

przekonamy sie wówczas ile stowarzyszeń nie będzie zadowolonych z

przydziału środków. Przewodniczący stwierdził iż mimo wszystko środki na te zadania winny
zostać podniesione.
Radny Piotr Wyczesany stwierdził, że niekiedy w miejscowej prasie ukazują się szerokie
artykuły na temat działalności OKS , zatrudnionych tam trenerów, zawodników itp. Czy chociaż
jeden raz przedstawiciele OKS zapytali pana Burmistrza ile tym ludziom mogą zapłacić, czy też
nie.
W OKS grają zawodnicy, których gra kosztuje .
Radny Krzysztof Ojczyk – stwierdził, właśnie z tego powodu że jest to zawodowy klub , że ma
tradycje, a członkowie komisji twierdzą iż klub winien szukać sponsorów .OKS szuka sponsorów
są miasta które w różnym stopniu fundują funkcjonowanie takich klubów. Widzi, że OKS jest
traktowany tak trochę jak bęben do bicia.Nie ma żadnego interesu aby w jakikolwiek sposób go
bronić, natomiast jest pewien dorobek i gdyby ten klub sie w 100% nie starał albo w całości był
finansowany przez gminę to można by było mieć uwagi. Dotacja z gminy dla OKS jest wielkości
około 30% a resztę ponad pół mln złotych to uzyskują od prywatnych inwestorów .Musi być w
tym przypadku układ wiązany bo inwestorzy się pytają czy miasto również będzie partycypowało
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w kosztach . Pytanie, czy ograniczenie środków z budżetu gminy nie spowoduje tego, że
niektórzy sponsorzy się wycofają .Porównywanie, że wycofanie się miasta

w przypadku

zawodowego klubu musimy mieć na to wszystko uwagę .Albo klub ma nadal funkcjonować i
będziemy się starali aby to wszystko się utrzymało, albo należy zrezygnować. Jeśli mamy coś
dać jeden raz to nie ma to żadnego sensu, są to pieniądze wyrzucone w błoto . Albo dajemy tyle
żeby miało to sens funkcjonowania ze wszystkimi dużymi sponsorami , albo im nie dajemy
wogóle . Na coś należy się zdecydować bo co roku będziemy podchodzić do tego tematu. Dlatego
też nie chcąc obcinać dotacji dla mniejszych , uważa że w tej pozycji należy to finansowanie i te
wydatki zwiększyć. Dobrze się stało, że komisja zawnioskowała o ściągniecie zaplanowanych
środków finansowych na dopłaty np. do cen wody bo jest to wg. niego wyrzucanie pieniędzy w
błoto. Jest propozycja aby w miesiącu styczniu pan prezes RPWiK złożył informacje jakie były
kalkulacje do stawek cen wody i ścieków. Może są tam zawarte np. podwyżki wynagrodzeń,
gdzie w samorządach takich wynagrodzeń nie było .Nie mamy jeszcze informacji na temat
kalkulacji kosztów, ale sama opłata za gotowość urządzeń wodnych jest wyższa o 48 %, rodzi
się pytanie, skąd takie koszty się biorą?. W miesiącu październiku Pan Prezes mówił, że wzrost
cen za wodę i ścieki będzie o stopień inflacji tj. o około 6 % na wodzie i ściekach, to rodzi się
pytanie, w jakim kraju gmina która ma ponad 50 % majątku we firmie, a taką gminą jest gmina
Brzesko, nie ma prawa i wpływu na ceny proponowane do wody i ścieków i na zarządzanie tą
firmą .Gdzie tak jest ?– tylko w Brzesku !, czas to w końcu zmienić.
Ponadto pan przewodniczący stwierdził, że RPWiK jest spółką która nie ma żadnych zadłużeń
finansowych i wybudowała nowy budynek bez kredytów.
Była mowa w dyskusji o dopłatach , zawnioskowaliśmy aby cześć środków przeznaczyć na
drogi , zaproponował aby do zaplanowanych środków budżetowych w wysokości 400 tysięcy
złotych na działalność klubów i stowarzyszeń sportowych dodać kwotę 150 tysięcy złotych.
Może np. ze środków zaplanowanych jako dotacje dla Spółki MPK część i część środków
ściągniętych z basenu na solary winno pójść na dotacje dla stowarzyszeń.
Skarbnik Celina Łanocha wyjaśniła, że

środki zaplanowane na solary nie mogą być

przeznaczone na wydatki bieżące tylko na inwestycje. Możemy zmniejszyć jedynie z wydatków
bieżących.
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Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że wobec tego należy zmniejszyć dotacje dla Spółki MPK.
Po dyskusji wniosek komisji: Komisja wnioskuje o przesunięcie kwoty 100 tysięcy złotych
z zaplanowanej dotacji do Spółki MPK w roku 2011 na działalność sportową stowarzyszeń
sportowych. Głosowano 6 za

Radny Jarosław Sorys zapytał jakie planuje się prace przygotowawcze i środki finansowe w
roku 2011 aby odwodnić ul. Boczną w Jadownikach.
Następnie zawnioskował aby w ramach budżetu 2011 roku przygotować to zadanie do realizacji.
o Komisja poparła wniosek radnego i jednogłośnie zawnioskowała aby w
ramach

budżetu 2011 roku przygotować do realizacji zadanie pn.

„odwodnienie ul. Bocznej w Jadownikach” z wykorzystaniem spec ustawy.
Głosowano jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00-12.00

Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

