P R O T O K Ó Ł NR 72/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu: 12 kwietnia 2010 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła
Radna Maria Kądziołka Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych, podkreśliła iż trwa
okres żałoby narodowej, prosi oby przed rozpoczęciem komisji, uczcić minutą ciszy pamięć
osób,

które

zginęły

w katastrofie lotniczej.
Proponowany porządek posiedzenia wraz z zaproponowana zmianą został przyjęty
jednogłośnie:
1. Omówienie sprawozdania z wykonywania budżetu Gminy Brzesko za 2009 rok.
Przygotowanie wniosku w sprawie zaopiniowania z wykonywania
za rok 2009 oraz wniosku o udzielenie/nie udzielenie

budżetu

absolutorium dla Burmistrza

Brzeska za rok 2009.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Kądziołka, poinformowała, że wypracowała
już

szkic

wniosku,

dogłębnie

przeanalizowała

dochody

i wydatki budżetu Gminy Brzesko za 2009 rok. Zaproponowała przystąpienie do omawiania
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za 2009 rok.

Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonywania budżetu Gminy Brzesko za 2009 rok.
Rada Miejska w Brzesku podejmując uchwałę budżetową na 2009 r.
Nr XXXV/252/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. oraz dokonując stosownych zmian w trakcie
roku budżetowego określiła wysokość dochodów i wydatków 2009 roku.
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W trakcie 2009 roku Rada Miejska w Brzesku podjęła 12 uchwał zmieniających przyjęty 29
grudnia 2008 roku budżet Gminy Brzesko na 2009 rok. Burmistrz Brzeska wydał 78
zarządzeń zmieniających budżet (w tym zarządzenia zmieniające stan budżetu zarówno po
stronie dochodów, jak i wydatków oraz zawierające przesunięcie środków między
rozdziałami klasyfikacji budżetowej) , jak również wydał 63 zarządzenia pozostałe, tzw.
„czyszczące” budżet między paragrafami klasyfikacji budżetowej, bez zmiany stanu budżetu.
Łącznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie przesłano w
2009 roku 153 dokumenty.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Kądziołka, przekazała głos Pani Skarbnik
Gminy Celinie Łanocha, aby omówiła dochody.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła podstawowe grupy dochodów: Łącznie
dochody po wprowadzonych zmianach stan dochodów budżetu na 31 grudnia 2009 r. wyniósł
80.892.483,65 Na koniec roku 2009- wyniósł 82.102.594,00 zł., co stanowi 101,50%
wykonania planu.
Przewodnicząca

omówiła

wypracowane

przez

nią

dochody

Budżetu

Gminy

za rok 2009:
Szerokie i intensywne działania podejmowane w trakcie roku budżetowego przez Burmistrza
Brzeska przyczyniły się do zwiększenia dochodów budżetu, poprzez zdobycie dodatkowych
środków finansowych, przez co budżet gminy po stronie dochodów uległ zwiększeniu, w
stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2008 r. o kwotę, jak już wcześniej wspomniano
3.804.764,65 zł. Środki te pozyskano głównie z:
• Kwota - 2.700.000,00 zł. - środki pozyskane jako dotacja celowa z budżetu
Województwa Małopolskiego jako partycypacja w realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze
wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową
kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami
Szczepanowską i Okulickiego”.
•

Kwota 669.025, 00 zł. – środki pozyskane jako dotacja celowa z budżetu państwa na
dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250553K – ul.
Okulickiego, ul. Królowej Jadwigi w Brzesku” realizowanego
w ramach programu
wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 –
zwanego potocznie „Schetynówka”.
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•

Kwota 2 876.080,44 zł. – środki pozyskane jako dotacja rozwojowa
z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Budowa
Regionalnego
Centrum
Kulturalno
–
Bibliotecznego
w Brzesku”;

•

Kwota 20.300,00 zł. – środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej z budżetu
Województwa Małopolskiego na remonty i modernizacje boisk sportowych z
nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem „ORLIK PLUS” w miejscowości Poręba
Spytkowska i Bucze.

Powyższe zestawienie nie stanowi wykazu wszystkich pozyskanych w trakcie roku
budżetowego 2009 środków finansowych, ale pokazuje tylko niektóre
z nich. Pozyskanie tych środków przyczyniło się do zmian struktury wydatków budżetowych.
Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na niepokojąco niskie wykonanie dochodów:
•

w
rozdziale
75414
–
Obrona
cywilna.
Wprawdzie zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu Obrony Cywilnej /magazynowanie i utrzymanie sprzętu oraz szkolenia i
ćwiczenia OC/ była niewielka, bo 400,00 zł, jednakże wykonanie tylko 18,5 % /74,00
zł./ planu budzi pewne obawy.
Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Burmistrz Brzeska, który wyjaśnił, iż
faktura za zakup regału do magazynu gminnego OC za kwotę 479,46 zł. wpłynęła w
styczniu 2010 r., co uniemożliwiło wydatkowanie środków z dotacji w 2009 roku i
przyczyniło się do realizacji dochodów w rozdz. 75414 na poziomie 18,5 %.

•

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan dochodów został wykonany
w 86,38%. Na zaplanowane dochody 180.717,00 zł., zrealizowano 156.111,52 zł.
Niższa od zakładanej realizacja planu dochodów w tym dziale nie wynika z błędu
organu wykonawczego. Wynika ona z faktu, iż kwota 24.602,50 zł. z dotacji
otrzymanej na program „Wyprawka szkolna” została zwrócona z uwagi na mniejsze
potrzeby środowiska niż zakładano. Mimo zwrotu środków Wojewoda Małopolski
nie dokonał korekty planu dotacji.

Należy zaznaczyć, iż realizacja dochodów w 2009 roku, pomimo niewielkich
odchyleń przebiegała prawidłowo.
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Kądziołka, zapytała czy są pytania dotyczące
dochodów?
Radny

Mirosław

Wiśniowski,

zadał

pytanie,

czy

jest

jakiś

niedosyt

w związku z taką ilością dotacji, czy można było by uzyskać więcej środków, stwierdził, że
ubolewa nad tym, iż nie ruszył projekt z dorzeczem wód Dunajec i Uszwicy, uporządkowanie
gospodarki ściekowej, stwierdził, że nadal oczekuje się na te pieniądze i w tym roku ze
środków własnych rozpoczęto inwestycje.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że jest bardziej zadowolony niż się
spodziewał, stara się podchodzić realistycznie do tematu, pracownikom mówił, że jeśli się uda
na połowę wniosków, które składają otrzymać dofinansowanie to będzie bardzo dobrze, zdaje
sobie sprawę, że wiele gmin ubiega się o otrzymanie środków, oraz jaki jest poziom
dofinansowania, patrząc na te, które w tym roku już uzyskały akceptację, jest więcej
wniosków niż się tego spodziewali. Rozliczanie, składanie, uzupełnianie tych wniosków
wymaga

bardzo

sporo

pracy,

bardzo

obszerna

i skomplikowana jest również dokumentacja, Burmistrz dodał, że na tempo rozliczenia
wniosków nie ma żadnego wpływu, odnośnie projektu poinformował, że sam Radny
Mirosław Wiśniowski wnioskował, aby wcześniej uruchomić przed rozstrzygnięciem, dodał,
że wiele zaryzykowali.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel dodał, że Pan Burmistrz wspomniał o bardzo
dobrym wykonaniu czegoś w rodzaju naszego planu wewnętrznego pozyskania środków
zewnętrznych, poinformował, że warto zaznaczyć

o znakomitym wykonaniu w

zakresie pozyskiwaniu środków na tle innych gmin, którzy są naszymi konkurentami.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że w województwie małopolskim są
182 gminy, 19 powiatów, są jeszcze inne instytucje które ubiegają się o środki, dodał, że
mamy to szczęście iż nasze szczególnie większe strategiczne wnioski dostaliśmy
dofinansowanie.
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Kądziołka, przedstawiła programy inwestycje
Gminy Brzesko w 2009r., wykonane zostały w kwocie 10.609189,99.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że procedury wbrew pozorom są
jeszcze bardziej skomplikowane niż dotychczas, obowiązują procedury unijne, które dla nas
niestety są niekorzystne, w tej chwili wiele rozwiązań musi być alternatywnie wykonywane,
muszą być wydawane decyzje środowiskowe na inwestycje, takie są przepisy, które trzeba
przestrzegać.
Radny Mirosław Wiśniowski, zwrócił uwagę na to iż, przy dużych wnioskach, które
otrzymują gminy, decyduje po części polityka, jak Państwo czytacie prasę w Zarządzie
Województwa Małopolskiego zdarza, się że te dodatkowe punkty ktoś tam doda, dodał, że nie
oparł się na przykładzie Brzeska, lecz stwierdził, że trzeba sobie jakoś wytłumaczyć dlaczego
wnioski wielkie nie są realizowane, podał przykład Gminy Niepołomice, dostali
dofinansowanie rzędu 120 mln.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że kanalizacja jest zadaniem bardzo
kosztownym, poprzedni Burmistrz złożył duży wniosek na kanalizację, który również
spowodował duże zadłużenie-mimo tego, dobrze, że ta kanalizacja została złożona, natomiast
zadłużenie jest generowane w tej chwili a poziom zadłużenia z którym się borykają wynosi
50% od kilku lat, obecnie to zadłużenie spłacają, stwierdził, że trzeba mieć świadomość, iż
kanalizację jeśli zrealizuję się w całej gminie będzie to kwestia kilkunastu lat. Burmistrz
dodał, że praktycznie każdy samorząd jest zadłużony, jako przykład podał Kraków który ma
60% zadłużenia.
Radny Mirosław Wiśniowski, zadał pytanie Pani Skarbnik Celinie Łanocha, czy ilość tych
uchwał zmieniających oraz zarządzeń Burmistrza w tamtym roku była porównywalna do
poprzednich lat, czy była zdecydowanie większa-jakie ma Radny wrażenie?!
Celina Łanocha Skarbnik Gminy Brzesko stwierdziła, że praktycznie co miesiąc są jakieś
zmiany dokonane uchwałami, dodała również, że jeśli chodzi o uchwały to jest to
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porównywalna do poprzednich lat, w ubiegłym roku było więcej o 2, lecz to nie ma żadnego
wpływu są pewne uwarunkowania oraz sytuacje, które wymagają zmian w budżecie.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła podstawowe grupy wydatków: w trakcie
roku 2009 na dzień 31 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane w wysokości 91.453.201,65zł. z
czego zrealizowano wydatki na kwotę 90.160.423,65 zł., co stanowi 98,59 % wykonania
planu.
Skarbnik omówiła poszczególne działy i rozdziały m.in:
- wydatki bieżące,
- Dział - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- rozdział: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
- rozdział: izby rolnicze,
- rozdział: pozostała działalność,
- Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- Dział - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- Rozdział- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Rozdział- Pozostała działalność,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Kądziołka, zwróciła uwagę na działGospodarka Mieszkaniowa, uważa, że Pan Prezes MZGM-u wprowadza mieszkańców w
błąd, ponieważ na zebraniach wspólnot przekazuje mieszkańcom nieprawdziwe informacje.
Mówi, że gmina bierze wszystkie środki za sprzedaż mieszkań, a praktycznie nic nie
przekazuje do MZGM-u, 321 tysięcy przekazano do MZGM-u. Na zebraniach wspólnot Pan
Prezes Franciszek Mrzygłód informuje mieszkańców, że gmina praktycznie nic nie dokłada,
zwróciła uwagę również, na fakt, iż Pan Prezes Franciszek Mrzygłód organizował posiedzenia
wspólnot w godzinach dopołudniowych. Ponadto dodała, że Pan Prezes jest dla mieszkańców
a nie odwrotnie, Pan Prezes ma nienormowany czas pracy, poprosiła aby wymóc na Prezesie
MZGM-u organizowanie zebrań w godzinach popołudniowy. Organizowanie zebrań przed
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południem uniemożliwia uczestnictwo w nich osobom pracującym zawodowo, a to nie jest w
porządku w stosunku do mieszkańców.

Radny Mirosław Wiśniowski poruszył sprawę ekspertyzy starej poczty przy ul. Browarnej.
Zapytał czy ta ekspertyza została wykonana „od tak sobie”, czy zostanie wykorzystana?
Z-ca Burmistrza Brzeska, Jerzy Tyrkiel, poinformował, że ta ekspertyza została szeroko
prezentowana

na

tych

komisjach

które

są

merytoryczne,

lub też tym Radnym, którzy sobie życzyli zaprezentowanie szczegółów tej ekspertyzy, dodał,
że jeśli Radny ma życzenie zapoznania się z tą ekspertyzą to poprosił Burmistrz, aby
zaplanował na komisji punkt, dotyczący tej ekspertyzy.
Dalsza cześć omawiania wydatków:
- Dział- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- Dział- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zadania z zakresu Urzędu Województwa, Urzędu Miejskiego w Brzesku, Promocji Gminy,
oraz pozostała działalność tego działu.
- DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA,
- DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO,
- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE,
- DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,
- DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA,

Radny

Mirosław

Wiśniowski,

zapytał

czy

są

dokumenty

w

związku

z wykonaniem drogi łącznikowej klasy GP między węzłem Brzesko-na autostradzie A4 a
drogą krajową Nr 4?
Z-ca Burmistrza Brzeska, Jerzy Tyrkiel poinformował, że w zeszłym tygodniu wpłynęło
pismo

TRANS

PROJEKT-

prosząc
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o

zaopiniowanie

jednym

z przedstawionych koncepcji, o zaopiniowanie merytorycznie, określony został termin
wypowiedzenia się w tej sprawie.
Radny Mirosław Wiśniowski, odczytał pismo, od Podsekretarza Stanu Ministra
Infrastruktury, informujące jakie procedury są przewidziane na budowę w/w łącznika, zapytał
również o sprawy bieżące dotyczące opracowania ekofizjolograficznego dla projektu
miejskiego zagospodarowania dla terenu położonego Osiedle Jagiełły dla miasta Brzeska
Jasień-Okocim.
Bogdan Dobranowski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej
i Komunalnej, stwierdził, że są to niezbędne opracowania, które muszą być wykonane do
miejscowego planu dla Jagiełły jak również dla zmiany studium, które jest dla zjazdu z
autostrady w kierunku południowym, dodał, że im szybciej będzie to realizowane tym lepiej,
ponieważ obawiając się, że może zaistnieć sytuacja, że powstanie autostrada, a do zjazdu
będzie jeszcze daleko, przedstawił, że Burmistrz podejmuje rozmowy ze Starostą Brzeska na
te tematy, bo jak wiadomo, że ul. Leśna jest drogą starostwa powiatowego, na razie
rzeczowych efektów nie ma.

Komisja Rewizyjna poruszyła następujące tematy:
- wydatki oświatowe,
- spłata oraz koszt utrzymania hali w Okocimiu,
- dokończenie chodnika ul. Kopernika do ul. Św. Stanisława,
- chodnik Mokrzyska-Szczepanów,
- wydatki biura promocji,
Po dyskusji i analizie Przewodnicząca Komisji Rewizyjna Maria Kądziołka poddała
następującą opinie oraz odczytała wnioski oraz poddała je pod głosowanie:
1. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Brzesko za
2009 rok.
Głosowano jednogłośnie.
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2. Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Brzeska Panu Grzegorzowi
Wawryce absolutorium za 2009 rok.
Głosowano: 6 głosów za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.

Ad. 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Kądziołka, odczytała pismo od Zarządu

MZGM-u odnośnie podjęcia stanowiska w sprawie lokalu przy Rynku Nr 16 w Brzesku (nad
Biblioteką Pedagogiczną). Przewodnicząca zaproponowała, aby Komisja udała się na wizję
lokalną, w celu obejrzenia obiektu. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca Maria Kądziołka przedstawiła wniosek oraz poddała go pod głosowanie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przygotował dokumentację w
jakiej wysokości subwencja pokrywa wydatki bieżące (płace nauczycieli oraz pochodne).
Głosowano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Kądziołka
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
00
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Posiedzenie trwało od godziny 12 do godziny 16 .

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
Protokołowała
Joanna Szczepka

mgr Maria Kądziołka
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