
Protokół Nr 56 / 2009

z  posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego

w dniu 6 kwietnia  2009 roku.

Posiedzeniu  komisji  przewodniczyła  radna  Maria  Kądziołka  przewodnicząca 

komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni. 

Przewodnicząca   powitała  wszystkich  zebranych  na  posiedzeniu  i  przedstawiła 

proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.  Porządek  posiedzenia  został  przyjęty 

jednogłośnie.

1. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi i remontowymi dotyczącymi dróg 

i chodników na 2009 rok.

2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 

Przygotowanie wniosku o:

      ●   zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. oraz 

      ●   wniosku udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzeska 

                 za 2008 r.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym:

omówienie pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną;

Ad.1. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi i remontowymi dotyczącymi dróg 

          i chodników na 2009 rok.

W  oczekiwaniu  na  przybycie  na  posiedzenie  Komisji  pracowników  Urzędu  Miejskiego 

Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka  przedstawiła  zebranym treść Uchwały Nr 3/2009 

Zarządu  Osiedla „Kopaliny-Jagiełły” w Brzesku,   z dnia  1 kwietnia  2009 roku w sprawie 

budowy  w  osiedlu   spółdzielczym  im.  Władysława  Jagiełły  wielkogabarytowego  obiektu 

handlowego.



Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  zwrócił  się  do  Pana  Naczelnika  Bogdana 

Dobranowskiego,  aby  na  kolejnej  sesji   w  miesiącu  kwietniu  br.  został  przygotowany 

i poddany pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie  opracowania planu przestrzennego 

zagospodarowania  terenu o jakim mowa w przedmiotowej Uchwale Zarządu Osiedla.

Naczelnik  Bogdan  Dobranowski wyjaśnił   -   w  chwili  obecnej  nie  może  przedstawić 

projektu uchwały o jaki zwrócił się pan przewodniczący, gdyż  pan burmistrz  nie wydał takiej 

dyspozycji,  bo nikt jeszcze z nas w chwili obecnej nie wie czy będzie taka potrzeba. Jeżeli 

pan  burmistrz  nam  to  zleci   to  przygotowujemy  na  posiedzenie  Komisji  Gospodarki 

Komunalnej  na dzień 20 kwietnia br.  taki  projekt.  Wszyscy wiemy, że w tym temacie są 

zgłaszane  protesty,  musimy  rozważyć  czy  na  ich  podstawie  możemy  ponownie  wydać 

odmowną decyzję WZiZT  zainteresowanym budową  inwestorom. Napewno musi odbyć się 

rozmowa z właścicielem gruntu, są pewne zagrożenia,  które znamy, ale nie doszło jeszcze 

w tym momencie do  rozmów z panem burmistrzem na ten temat,  musimy to wszystko 

przemyśleć na spokojnie, może uda nam się  na ich podstawie wydać decyzję odmowną, 

a w przypadku, gdy  inwestor nadal będzie się odwoływał, wówczas  należy podjąć uchwałę 

o planie przestrzennego zagospodarowania tego terenu.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  stwierdził,  że zwłoka w tym przypadku jest zbędna, 

należy  przystąpić do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego tego gruntu, 

który  da gminie  mocny argument  do rozmowy. Możemy dalej   dyskutować,  ale należy 

mocno  wyartykułować   interes  gminy  i  mieszkańców.  Następnie  Pan  Przewodniczący 

przedstawił  jakie  podejmuje  kroki  i  działania   właściciel  przedmiotowego  gruntu 

z właścicielami gruntów sąsiednich,  gdzie prowadzone są rozmowy  dot. wykupu części ich 

gruntu  prywatnego  i  zorganizowania   dojazdu  do   planowanego  obiektu 

wielkopowierzchniowego. Jeżeli została podpisana przedwstępna umowa o sprzedaż gruntu 

to  śmie twierdzić, że my już tutaj nic nie zdziałamy  i jest po sprawie. 
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Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka –  musimy  działać  tutaj  bardzo  rozważnie, 

w chwili obecnej toczy się postępowanie administracyjne,  więc spokojnie możemy zająć się 

tym  zagadnieniem.  Jednocześnie  zadała  pytanie,  czy  planem  zagospodarowania 

przestrzennego  ma objąć także terenu Osiedla Ogrodowa  i spokojnie podejść do tematu, 

gdyż nie  da się ukryć, że jest to temat bardzo trudny. 

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk uważa,  że  jeżeli   uchwała  o  opracowaniu  Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ma zostać podjęta w miesiącu maju,  to nic nie stoi na 

przeszkodzie,  aby  podjąć  ją  o  miesiąc  wcześniej.  Jeśli  okaże  się,  że  w  postępowaniu 

administracyjnym   gmina  będzie  tracić  argumenty   i  przegramy  to  wyciągnie  z  tego 

konsekwencje.

Radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  wnioskuje,  aby   jak  najszybciej   przystąpić  do 

opracowania  planu  przestrzennego  zagospodarowania  gruntu  na  os.  Jagiełły  wraz 

z przyległymi  gruntami należącymi do Osiedla Ogrodowa.

Naczelnik Bogdan Dobranowski  wyjaśnił, jeśli w ciągu roku  nie uda nam się uchwalić 

planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu na Osiedlu Jagiełły, 

a  zapewne tak będzie,  jeśli  będą padały  kolejne wnioski  o  objęciem tym planem grunty 

przyległe  to  niestety,  ale  firma   otrzyma  decyzję   WZiZT  i  po  prostu  powstanie  nowy 

supermarket „BIEDRONKA”. Im więcej tych terenów będzie,  to jest również większa ilość 

stron  w postępowaniu administracyjnym i przeciąganie się to w  czasie.

Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka  zawnioskowała,  aby  najbliższe  posiedzenie 

komisji   został  przygotowany  projekt  uchwały   w  sprawie  opracowania  planu 

zagospodarowania przestrzennego na ze wskazaniem wszystkich zagrożeń. 

Wniosek komisji :
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Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 3/2009 Zarządu  Osiedla Kopaliny -  

Jagiełły w Brzesku,   z dnia  1 kwietnia  2009 roku w sprawie  „budowy w osiedlu  

spółdzielczym im. Władysława Jagiełły wielkogabarytowego obiektu handlowego” 

i  wnioskuje  do  Pana  Burmistrza,  aby  na   kolejne  posiedzenie  komisji,  które  

odbędzie  się  w  miesiącu  kwietniu  br.  Naczelnik  Wydziału  ITK  przygotował  

i przedstawił propozycje  dotyczące planu zagospodarowania dla terenu Osiedla  

Jagiełły,  z  uwzględnieniem  wszystkich  aspektów  prawnych  związanych  

z  toczącymi  się  postępowaniami  administracyjnymi  /z  pokazaniem  wszystkich  

zagrożeń – minusów oraz plusów/.  Głosowano jednogłośnie. 

Naczelnik  Bogdan  Dobranowski oraz  Kierownik  Henryk  Piela przedstawili  komisji 

informację  na  temat  dodatkowych  środków  finansowych  przeznaczonych  na  remont 

i modernizację dróg  i na jakie zadania zostały te środki zaplanowane.

Dodatkowo w budżecie na drogi Rada Miejska zabezpieczyła kwotę  200 tysięcy złotych 

z tego 50 tysięcy Pan Burmistrz przeznaczył na remonty w mieście i 150 tysięcy na remonty 

w sołectwach.

Radna Maria Kądziołka – pragnę podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami - nie 

podoba  mi  się  przyjęty  sposób  przeznaczenia  środków na  remonty  dróg  w  sołectwach. 

Ustalono, że na każde sołectwo przypada  taka sama kwota 45 tysięcy złotych. Według mnie 

o wielkości środków przeznaczonych na sołectwa winna decydować  sieć dróg w danym 

sołectwie  /ilość  kilometrów dróg/.  Dla  porównania  winno  być  pokazane  ile  dróg jest  np. 

w  sołectwie  Jadowniki,  ilość  kilometrów  dróg  np.  w  sołectwie  Wojkowice  –  są  to  ilości 

nieporównywalne  do  siebie,  a  przeznaczana  jest  taka  sama  pula  środków  na  remonty. 

Należy  patrzeć na niektóre  sprawy rozsądniej,  duże sołectwa, gdzie sieć dróg jest duża 

otrzymały tyle co małe. Wiemy, że zaniedbania są bardzo duże i należy popatrzyć, jak dużo 

w ciągu dwóch lat naszej działalności zrobiliśmy w kwestii dróg i chodników. Od początku 

naszej pracy priorytetem są drogi i chodniki. W każdym sołectwie naszej gminy i w samym 
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mieście  są ogromne zaniedbania w tym zakresie.  Mam pytanie do radnych poprzednich 

kadencji, co robili i gdzie byli że narosły takie zaniedbania. 

Kierownik Henryk Piela - przedstawił kolejno jaka ostatecznie  ilość środków finansowych 

na remonty dróg przypada w każdym sołectwie.

W dyskusji komisja omówiła:

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zawnioskował,  aby  środki zabezpieczone 

w budżecie na  remont ul. Czecha  przeznaczyć na budowę parkingu  wraz 

z drogami dojazdowymi na  osiedlu Partyzantów 5,

 radna  Maria  Kądziołka  zawnioskowała  o  zabezpieczenie  środków 

finansowych  na  remont  drogi  dojazdowej  wraz  z  parkingami  na  osiedlu 

Ogrodowa  8 i 11, budowę parkingu wraz z drogami dojazdowymi na osiedlu 

Jagiełły. Stan techniczny tych dróg jest po prostu fatalny.

      Przewodniczący Ojczyk uważa, że w tym roku winny zostać wykonane   

      wszystkie remonty, które są zaszłością  i ciągną się wiele lat, bo nie możemy 

      ich dokończyć.

Kierownik Henryk Piela  stwierdził, że na  budowę dróg dojazdowych  może udałoby się 

wygospodarować w budżecie środki finansowe,  ale nie na budowę parkingów.

Radna Maria Kądziołka  zwróciła  uwagę na pilną potrzebę remontu drogi dojazdowej do 

przedszkola  nr  1,  a  także   potrzebę  remontu  chodnika  i  drogi  na  ulicy  11  Listopada 

w  Brzesku.  Jeżeli  w  budżecie  gminy  brak  jest  środków  finansowych   to  winniśmy 

zawnioskować  do  Pana  Burmistrza   o  zabezpieczenie   środków  na  te   zadania 

np.  poprzez  zaciągnięcie  kredytu  -  zobowiązania  finansowego  na  2009  rok.  Spróbujmy 

poprosić Pana Burmistrza  o takie rozwiązanie sprawy i zaciągniecie takiego zobowiązania. 
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 Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała  kiedy zostanie wyremontowany 

chodnik przy ulicy  Starowiejskiej w Brzesku ?

 Radna Apolonia Warzecha  zapytała czy są możliwości finansowe  remontu 

w roku bieżącym ulicy Strumykowej w Jadownikach ? 

 Radny  Tadeusz  Ciurej  zwrócił  uwagę   na  fakt   utwardzania  dróg  żużlem 

wielkopiecowym /np. ulica Wakacyjna/, w czasie suszy  drogi  pokrywają się 

kurzem  co  drażni  okolicznych   mieszkańców,  gdyż   brudzą  się  elewacje 

budynków. Należy ten problem jak najszybciej rozwiązać  np. wysypując na 

żużel  tzw. kliniec, osobiście nie pozwoli na takie rozwiązania /utwardzanie 

żużlem wielkopiecowym/ na swoim Osiedlu.

Ponadto,  radny Ciurej   poprosił  o  wyjaśnienia  dot.  budowy  kanalizacji  na 

Osiedlu  Szczepanowskie.  Miasto  dołożyło  środki  finansowe  do  prywatnej 

inwestycji  Firmy „IMEX”,  który obiecał,  że jeśli  powstanie nowy zakład  to 

zatrudnienie znajdzie około 80 osób - czy tak  faktycznie jest?

 Radny Mirosław Wiśniowski  uważa, że przy  planie remontu dróg  należy 

wcześniej uwzględniać, gdzie te  drogi  będą budowane czy też remontowane. 

Im  dalej  dana  droga  przewidziana  do  remontu   to   inwestycja  wiąże  się 

z dużo większymi  środkami finansowymi dot. lokalizacji mediów.

 Radna  Maria  Kądziołka  przypomniała,  że  zgłosiła  wniosek,  który  został 

przegłosowany  przez  Radę  Miejską,  aby  przy  rozpoczynaniu  inwestycji 

związanych z budową i remontami dróg, tam gdzie nie ma jeszcze mediów 

zaprojektować kanały na media, tak, aby później nie niszczyć wykonanych 

dróg i chodników. 

Na wnioski i zapytania radnych, poruszane w dyskusji odpowiedzi udzielił naczelnik Bogdan 

Dobranowski  -  jeżeli  radni  nie  chcą  aby   drogi  w  gminie  Brzesko  były  sypane  żużlem 

6



wielkopiecowym tylko klińcem to proszę o taki wniosek. Będziemy go realizować, ale należy 

mieć również na uwadze to, że przez takie działania zrobimy dużo mniej  dróg.

Wniosek komisji:

Komisja  wnioskuje  do  Pana Burmistrza   o  zabezpieczenie  w  budżecie  gminy   na  

najbliższej sesji RM  kwoty 140 tysięcy złotych  na realizację zadań:

 budowa parkingu  wraz z drogami dojazdowymi na  osiedlu Partyzantów  

5 ,

 budowa parkingu  wraz z drogami dojazdowymi na  osiedlu Ogrodowa  8  

i 11,

 budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi na osiedlu Jagiełły.

z ewentualnym zaciągnięciem  zobowiązania finansowego  w 2009 roku.

 Głosowano  jednogłośnie.

Ad.2.  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 

Przygotowanie wniosku o:

zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. oraz 

wniosku udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla 

Burmistrza Brzeska za   2008 r.

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2008  rok  omówiła Skarbnik  Gminy Pani 

Celina  Łanoch.  W  trakcie  omawiania  budżetu  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  zadawali 

pytania,  na  które  odpowiedzi  udzielała  pani  Skarbnik.  Po  omówieniu  sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2008 rok Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka  przedstawiła 

treść wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Absolutorium  Burmistrzowi Brzeska za 2008 

rok – wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Rewizyjna badając wykonanie budżetu gminy Brzesko za 2008 rok, zapoznając się 

z   dokumentacją  związaną  z  wykonaniem  budżetu,  w  tym   ze  sprawozdaniami  oraz 

wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza ustaliła, że:
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Rada  Miejska  podejmując  uchwałę  budżetową  na  2008  r.  Nr  XVII/  130  /2007   z  dnia 

28 grudnia  2007 roku oraz   dokonując  stosownych zmian w trakcie  roku budżetowego 

określiła wielkość dochodów  i wydatków na 2008 r.:

1.   DOCHODY zaplanowane w wysokości 73 215 183,91 zł, zrealizowano                   

      w  wysokości  74 867 080,08 zł., co stanowi 102,26 % wykonania planu.

Szerokie i intensywne działania podejmowane w trakcie roku budżetowego przez Burmistrza 

Brzeska przyczyniły się do zdobycia dodatkowych środków finansowych, przez co budżet 

gminy   po  stronie  dochodów uległ  zwiększeniu,  w stosunku  do pierwotnie  przyjętego w 

grudniu 2007 r. o kwotę 1.561.882,91 zł.  Środki te pozyskano głównie z:

• Kwota  547 417,  62  zł -  środki  pozyskane  jako  dotacja  celowa  z  budżetu 

Województwa  Małopolskiego  jako  partycypacja  w  realizacji  następujących  zadań 

inwestycyjnych:

-  „Budowa chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach” (50%) – 397.257,82 zł. 

      -  „Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku” (50%)       – 150.159,80 zł. 

• kwota 274.654,73 zł., - środki pozyskane jako dotacja celowa z budżetu Powiatu 

Brzeskiego jako partycypacja w realizacji następujących zadań inwestycyjnych:  

-  „Budowa chodnika w Porębie Spytkowskiej” (50%)  - 144.193,98 zł. 

            -  „Budowa chodnika w Szczepanowie” (50%)             - 130.460,75 zł.  

• kwota 35.000,00 zł., - środki pozyskane jako dotacja celowa otrzymana z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. 

• kwota 123.585,25 zł. – środki pozyskane jako :

1) dotacje  rozwojowe  oraz  środki  na  finansowanie  Wspólnej  Polityki  Rolnej  – 

119.158,25 zł.
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2) Dotacje rozwojowe – 4.427,00 zł.

na  realizację  projektu  systemowego  współfinansowanego  ze  środków  Unii 

Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  o  nazwie 

„Kobieta  Aktywna  –   program  aktywizacji  bezrobotnych  kobiet  w  Gminie 

Brzesko”. 

• kwota  115.900,00 zł.  –  środki  pozyskano  jako  pomoc  finansową   Sejmiku 

Województwa  Małopolskiego  z  przeznaczeniem  na  wykonanie  dokumentacji 

projektowej dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Kulturalno – Bibliotecznego 

w Brzesku”. 

• kwota  333.000,00  zł.  –  środki  pozyskano  jako  pomoc  finansowa  Województwa 

Małopolskiego na realizację programu „Moje boisko „Orlik 2012”.

• kwota  25.995,00  zł. -  środki  pozyskano  w  ramach  dotacji  otrzymanej  z  budżetu 

państwa  na remont  cmentarza  Nr  279 z  I-szej  Wojny  Światowej  w  miejscowości 

Sterkowiec  –  Dziekanów.  Zostały  przeprowadzone  następujące  roboty 

konserwatorskie:

                 - odtworzenie betonowych cokołów, 

                 - rekonstrukcja żeliwnych i metalowych tabliczek nagrobnych oraz 

                   mocowanie ich na właściwych cokołach, 

                 - rekonstrukcja emaliowanych tabliczek nagrobnych oraz ich montaż. 

Powyższe  zestawienie  nie  stanowi  wykazu  wszystkich  pozyskanych  w  trakcie  roku 

budżetowego 2008 środków finansowych, ale pokazuje tylko niektóre z nich. 

Pozyskanie tych środków przyczyniło się do zmian struktury wydatków budżetowych.

Realizując  budżet  Rada  Miejska  podjęła  11  uchwał  w  sprawie  wprowadzenia  zmian 

w budżecie  gminy  Brzesko  na 2008  rok,  natomiast  Burmistrz  Brzeska  realizując  budżet 

gminy wydał 183 zarządzenia. 
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2. WYDATKI po wszystkich zmianach dokonanych w trakcie roku 2008 

             zaplanowane zostały w wysokości 74.751.472,91 zł., z czego 

             zrealizowano wydatki na kwotę 73.472.310,57 zł.,  co stanowi 98,29 

             % wykonania planu.

              Należy podkreślić, że w trakcie badania realizacji  budżetu przed sporządzeniem 

wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Komisja  nie  stwierdziła  naruszenia  dyscypliny 

budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

/Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./.

Wydatki następowały w granicach kwot określonych w budżecie, z niewielkimi odchyleniami 

od planowanych wydatków  w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Szczególnie 

wysokie odchylenia dotyczyły realizacji wydatków :

• Działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 

wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 84,72 %. 

               W dziale tym zaplanowane były środki w wysokości 100.000,00 zł. 

z  budżetu  Województwa  Małopolskiego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego: 

„Modernizacja  odcinków  dróg  wojewódzkich  –  odnowa  nawierzchni  na  drodze 

wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową 

kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami 

Szczepanowską  i  Okulickiego”.   W związku  z  przedłużającymi  się  uzgodnieniami 

z  Zarządem Dróg  Wojewódzkich  dot.  zmian  zakresu rzeczowego i  koniecznością 

zlecania dodatkowych projektów, dotacja ta zostanie przekazana w 2009 r. (środki te 

zostały ujęte przez Województwo Małopolskie w wydatkach niewygasających). 

• Działu 600 – Transport  i  łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 

dotacje  wydatki majątkowe zostały zrealizowane w  83,57 %  -  wszystkie zadania 

ujęte    w wydatkach majątkowych zostały zrealizowane. Nie została dokonana tylko 
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korekta planu na zadaniu „Budowa chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach” 

po przeprowadzonym przetargu. 

• Działu  710  –  Działalność  usługowa,  rozdziału  71004  -  Plany  zagospodarowania 

przestrzennego – wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 15,91 %.

Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka  - w tym  rozdziale jest bardzo niskie wykonanie 

założonego planu, dlaczego tak się stało, że jest ono takie niskie, jak również dlaczego nie 

ma wyjaśnienia przyczyny tak niskiego wykonania planu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, stało się tak dlatego,   ponieważ  wydział   merytoryczny, 

odpowiedzialny  za  realizację  zadania   nie  przedstawił  wniosku   o  dokonanie  zmian 

w uchwale budżetowej.

Uchwałą  z  dnia  24  września   2008 r.  Rada Miejska w Brzesku   upoważniła  Burmistrza 

Brzeska  do zawarcia w roku 2008 umowy, której przedmiotem  jest wykonanie miejscowych 

planów  zagospodarowania  przestrzennego   terenu  położonego  w  Brzesku   oraz  terenu 

w miejscowości Mokrzyska, z terminem realizacji   rodzącym skutek w postaci  w postaci 

zobowiązania do kwoty 54.046,oo zł  wykraczającego poza rok budżetowy 2008.  W dniu 

09.10.2008 r.  Burmistrz zawarł  umowę  na wykonanie w/w prac. Termin wykonania prac 

ustalono  na 10 miesięcy od daty  podpisania umowy. Wynagrodzenie  za przedmiot umowy 

ma się odbywać fakturami  częściowymi  za wykonanie poszczególnych elementów zadania. 

Ze względu  na przewidywania, iż cześć  zakresu umowy  można wykonać i zapłacić w 2008 

roku  nie dokonywano korekty planu.

Na  zapytanie  przewodniczącej  komisji  zadała  pytanie  -   dlaczego  merytoryczny  wydział 

odpowiedzialny za koordynowanie wszelkich działań  związanych z realizacją powyższego 

zadnia  nie zgłosił w odpowiednim czasie Pani Skarbnik,  że środki nie zostaną wykorzystane 

do końca roku  tylko pozostawił niewykorzystaną kwotę, co rzutuje na procentowe wykonanie 

tego działu?
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Kierownik  Roman Olchawa wyjaśnił,  że  te  zadania  które  zostały  zlecone   przez  pana 

burmistrza Wydział realizuje. Zabezpieczono środki finansowe w takiej wysokości, ponieważ 

od  kilku  lat   czekamy  na  decyzje  w  sprawie   opracowania  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla całej gminy. To że plan nie został wykonany nie jest nasza winą,  bo my 

tylko wykonujemy polecenia.

Radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  -  zapytała,  dlaczego  wydział  nie  zgłaszał  np. 

w  miesiącu październiku  pani  skarbnik,  że  macie  tak  dużo nie  wykorzystanych  środków 

finansowych na tym zadaniu, przecież mogły te  środki zostać przesunięte na inne ważne 

zadania do zrealizowania jeszcze w starym roku.

Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka –   nie  mogę zrozumieć  takiego tłumaczenia 

pana kierownika, przecież zawsze pod koniec roku kalendarzowego są zwoływane sesje na 

których  dokonujemy  przesunięć  budżetowych   i  można  było  te  przesunięcia  spokojnie 

dokonać.  Nie  kto  inny,  ale  to  Wasz wydział  winien zgłosić  Pani  Skarbnik,  że  środki  nie 

zostaną wykorzystane,   że nie wykonacie planów. Wtedy byłaby możliwość przesunięcia 

środków, np. na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Kierownik Roman Olchawa - na rok 2009 zostały w budżecie zaplanowane środki na tym 

zadaniu w wysokości 350 tysięcy złotych i też nie zostaną zapewne wykorzystane w całości.

Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka  - zapytała, dlaczego nie zgłaszacie już teraz 

Pani Skarbnik,  że środki mogą nie być wykorzystane. To jest wasza rola i wasz obowiązek 

sygnalizować  pewne  sprawy,  pewne  zagrożenia.  Dzisiaj  otrzymaliśmy  informację,  że 

zabezpieczona  na  ten  rok  kwota  w  wysokości  350  tysięcy  złotych   też  nie  zostanie 

wykonana,  dlatego  składam  wniosek  o  przesunięcie  na  najbliższej  sesji  RM   środków 

z działu 710, rozdział 71004 - Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy –  kwoty 140 

tysięcy złotych i przeznaczyć na  realizację zadań:

 budowa parkingu  wraz z drogami dojazdowymi na  osiedlu Partyzantów 5 ,

 budowa parkingu  wraz z drogami dojazdowymi na  osiedlu Ogrodowa  8 i 11,
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 budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi na osiedlu Jagiełły .

 tym  samym  komisja  winna  dokonać  reasumpcji  wniosku  podjętego  przez  komisję 

wcześniej.

Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował  podjąłem  takie ustalenia, że  po odbytych 

zebraniach  wiejskich  i  osiedlowych  zostaną  zebrane  wszystkie  wnioski  dot.  planów 

przestrzennych, zaczniemy je realizować, jednak  zaproponujemy wcześniej mieszkańcom, 

aby  dokonali  na własny koszt podziału gruntów i  wówczas przystąpimy do opracowania 

planów miejscowego zagospodarowania tych terenów.   

Przewodnicząca  komisji   Maria  Kądziołka  poprosiła  pana  burmistrza  o  zobligowanie 

Naczelnika  Wydziału,  aby  na  bieżąco  pracownicy   monitorowali  wykorzystanie  środków 

finansowych  na  poszczególnych  zadaniach  /w  poszczególnych  działach  i  rozdziałach 

klasyfikacji budżetowej/ i aby te informacje przekazywano pani skarbnik, tak aby umożliwić 

sprawne dokonywanie zmian w budżecie gminy.  W ubiegłym roku jedenaście razy Rada 

Miejska  dokonywała  stosownych  zmian  w  budżecie,  tak,  że  można  było  stoso0wne 

propozycje zmian przekazać Pani Skarbnik, która przedstawiła by je Radzie Miejskiej. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zapewnił,  że zwróci na to uwagę Panu Naczelnikowi .

Wniosek komisji:

Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza  o przesunięcie z działu 710 rozdział 71004  

-Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – na najbliższej sesji  RM  kwoty  

 140 tysięcy złotych  na realizację zadań:

      ►  budowa parkingu  wraz z drogami dojazdowymi na  osiedlu Partyzantów 5 ,

     ►  budowa parkingu  wraz z drogami dojazdowymi na  osiedlu Ogrodowa  8 i 11,

     ►  budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi na osiedlu Jagiełły .

          Głosowano  jednogłośnie.
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Cd. analizy wykonania budżetu gminy 

• Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 

Ochotnicze straże pożarne – dotacje zakup samochodu pożarniczego dla  jednostek 

OSP zostały wykonane w  61,22%.  Zakup samochodu pożarniczego dla jednostek 

OSP:  plan 147.000,00 zł., realizacja 90.000,00 zł. 

Środki na zakup samochodu pożarniczego dla jednostek OSP działających w Gminie 

Brzesko zostały przyznane Uchwałą Rady Miejskiej  w Brzesku  Nr XXX/216/2008 

z dnia 28.10.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 

2008 w wysokości 120.000 zł.  oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 261/2008 z dnia 

05.12.2008 r. w wysokości 27.000 zł. (środki z rezerwy inwestycyjnej).

W listopadzie  2008  r.  został  zakupiony  pojazd pożarniczy  dla  OSP Jadowniki  za 

kwotę  90.000,00  zł.,  natomiast  nie  udało  się  dokonać  zakupu  pojazdu  dla  OSP 

w Wokowicach, gdyż jednostka nie zdążyła przed końcem roku z wykorzystaniem 

przyznanej dotacji (pojazd przewidziany do zakupu był sprowadzany z zagranicy). 

• Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała 

działalność, wydatki majątkowe wykonane w 32,61 %

Realizowane zadania inwestycyjne: plan 148.513,00 zł., realizacja 48.428,92 zł., tj. 

32,61%.  W rozdziale tym realizowane były następujące zadania :

1. Ochrona  wód  w  dorzeczu  rzeki  Dunajec  i  Uszwicy  poprzez  uporządkowanie 

gospodarki  wodno  –  ściekowej  na  terenie  działalności  Związku  Międzygminnego 

w Brzesku: plan 90.000,00 zł., realizacja 0,00 zł. – realizacja 0,00 %

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych do realizacji w latach 

2008  –  2011.  Planowane  środki  stanowią  40%  udział  Gminy  Brzesko 

w szacunkowych kosztach (netto)  inwestycji  (wpłaty  gotówkowe na podwyższenie 

kapitału zakładowego RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku).  

Realizacja  zadania  w  pełnym  zakresie  jest  uzależniona  od  pozyskania  środków 

pomocowych.  Opracowano  studium  wykonalności  i  złożono  wniosek 

o  dofinansowanie  z  Funduszu  Spójności.  W  związku  z  brakiem  decyzji 

o dofinansowaniu zadania, inwestycja nie została rozpoczęta. 
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Zadanie nie zostało wykonane z powodu niespełnienia kryteriów złożonego wniosku 

o dofinansowanie. 

2. Budowa wodociągu przy ul. Głowackiego w Brzesku: plan 30.824,00 zł., realizacja 

30.823,68 zł. – realizacja 100 %.

 Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur 

PE 100 Ø 90 mm, długości 268 mb. Zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego zakończenie robót i przekazanie do użytkowania. Przyłącza wykonane 

zostały we własnym zakresie przez mieszkańców. 

3. Realizacja  ostatniego  etapu  magistrali  wodociągowej  Bochnia  –  Brzesko  oraz 

utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim: plan 21.689,00 zł., 

realizacja 11.605,24 zł. – wykonanie 53,51 %.

Środki zostały wydatkowane na:

-   opracowanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  pełnieniem nadzoru  autorskiego 

zmiany  trasy  odcinka  magistrali  obejmującej  przejście  pod  Uszwicą  i  pod  ul. 

Pomianowską do  projektowanej  drogi  W43 –  W23 na Os.  „Pomianowski  Stok”  – 

7.500,00 zł. 

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, pozostałe wydatki 4 105,24 zł

Niski  procent  wykonania   spowodowany  został  tym,  iż  po  przeprowadzonym 

przetargu  nie została wprowadzona  korekta planu wydatków.

Komisja  Rewizyjna omówiła  także pozostałe  odchylenia  wydatków od założonego  planu, 

które  stanowią  niewielki  % odchyleń od przyjętego przez Radę Miejską planu wydatków 

i przyjęła stosowne wyjaśnienia. Pomimo odchyleń od założonego planu Komisja Rewizyjna 

stwierdza, iż budżet realizowany był prawidłowo.

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów, w tym sprawozdań  z wykonania 

dochodów i wydatków budżetu gminy Brzesko  za 2008 rok  KOMISJA REWIZYJNA 

Rady Miejskiej w Brzesku pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała  wykonanie budżetu 

gminy  Brzesko  za  2008  rok,  oraz  zawnioskowała  do  rady  Miejskiej  w  Brzesku 

o udzielenie Burmistrzowi Brzeska Panu Grzegorzowi  Wawryka absolutorium za 2008 

rok.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 12.00-16.30

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
       Rady Miejskiej w Brzesku 

mgr Maria Kądziołka 

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 
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