Protokół Nr 13 /2012
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Statutowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 7 grudnia 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu
Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Statutowa obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji;
Radny Jerzy Gawiak - Członek Komisji;
Radny Leszek Klimek – Członek Komisji.
Radny Edward Knaga – Członek Komisji;
Radny Krzysztof Ojczyk – Członek komisji.
Radny nieobecny Adam Smołucha – Członek komisji;
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Leszek Klimek - Przewodniczący Komisji;
Radny Edward Knaga – Wiceprzewodniczący Komisji.
Radny Jerzy Gawiak - Członek Komisji;
Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek– Członek Komisji;
Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji;
Radny Bogusław Babicz – Członek Komisji;
Radny nieobecny Stanisław Góra – Członek Komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Grzegorz Wawryka;
2. Zastepca Burmistrza Jerzy Tyrkiel;
3. Sekretarz Stanisław Sułek;
4. Naczelnik Józef Makuch;
5. Skarbnik Celina Łanocha;
Wspólne posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej w
Brzesku otworzył Przewodniczący Komisji Statutowej Bogusław Babicz .
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty w zaproszeniu – stanowiący
załącznik nr 2 do protokołu. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Leszek Klimek.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił proponowany porządek
obrad, zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2013.
3. Propozycje do planu pracy komisji na rok 2013.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Porządek posiedzenia Komisji Statutowej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2013.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski i zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał na Sesję Rady Miejskiej w miesiącu grudniu br.
Ad.1.



Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego w dniu 19 października
2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 9 listopada został
przyjęty jednogłośnie.

Ad.2. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2013.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła i omówiła projekt uchwały budżetowej
Gminy Brzesko na rok 2012. Przedstawiła dochody budżetowe, wysokość subwencji
oświatowej, proponowane wydatki budżetowe .

W dyskusji omówiono:
 wielkość udziałów gminy Brzesko w dochodach z tytułu podatku PIT i CIT;
 liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą, samozatrudnionych
i na podstawie umowy o pracę, czy ta liczba się zwiększyła czy zmniejszyła w
stosunku do roku ubiegłego;
 wielkości dochodów budżetu z tytułu sprzedaży majątku gminy głównie działek
budowlanych – pani skarbnik wyjaśniła, że są założenia i plany z tym związane
jednak ile gruntów zostanie sprzedanych nie wiadomo;
 komisje zapoznały się z wielkością wskaźników zadłużenia gminy i co w
przypadku gdyby dochody gminy były niższe niż założono;
 funkcjonowania i finansowania szkół podstawowych i gimnazjów, utworzenia
zespołów szkół podstawowych i gimnazjów i zespołów szkolnoprzedszkolnych;
 założonej w projekcie budżetu na rok 2013 stawki za wywóz odpadów
komunalnych. Pani skarbnik odpowiedziała, że do projektu budżetu założono
stawkę 11 zł od jednego mieszkańca, jednak ostateczną stawkę zweryfikuje
przetarg. Jeśli stawki będą niższe wówczas i dochody z tego tytułu będą niższe
do budżetu i również wydatki muszą być zmniejszone;
 na zapytania komisji pani skarbnik przedstawiła zasady przydzielania subwencji
oświatowej dla szkoły muzycznej;
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Planowane wydatki budżetowe na rok 2013 omówiła skarbnik Celina Łanocha wg.
załącznika do protokołu.
W dyskusji omówiono:
 proponowane wydatki bieżące jednostek pomocniczych;
 wydatki majątkowe UM, zakup , komputerów;
 dopłaty gminy do działalności Spółki MPK w Brzesku, potrzeby dalszego
utrzymywania i finansowania Spółki i możliwości wprowadzania oszczędności
w Spółce;
Radny Bogusław Babicz zwrócił uwagę na brak chodnika na ul. Konstytucji 3
Maja. Zawnioskował, aby w roku 2013 wykonać przynajmniej projekt budowy
chodnika. Ponadto radny zawnioskował, by w przypadku gdyby nie doszło do wykupu
gruntów pod drogę równoległą do ul. Wiejskiej i drogi łączącej z ul. Kasztanki w Okocimiu,
środki przeznaczone w budżecie na ten cel należy przeznaczyć na budowę przedłużenia ul.
Kossaka od ul. Wiejskiej do Jasnej.
Członkowie komisji poparli wniosek radnego i podjęli wniosek o treści:
Komisje wnioskują, aby w przypadku gdyby nie doszło do wykupu gruntów pod drogę
równoległą do ul. Wiejskiej i drogi łączącej z ul. Kasztanki w Okocimiu, środki
przeznaczone w budżecie na ten cel należy przeznaczyć na budowę przedłużenia ul.
Kossaka od ul. Wiejskiej do Jasnej. Wniosek głosowano jednogłośnie
Ponadto komisje zawnioskowały do Burmistrza:
Komisje wnioskują aby przystąpić do sprzedaży części udziałów w budynku współwłasności
Gminy Brzesko i Lecznicy Zwierząt. Głosowano jednogłośnie


W dziale promocja, komisje omówiły temat propozycji zorganizowania w Gminie
Brzesko w roku 2013 dożynek gminnych.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przychylił się do propozycji komisji.



Analizę wydatków na zadania oświatowe w roku 2013 przedstawiła dogłębnie
skarbnik Celina Łanocha. W dyskusji przeanalizowano i zawnioskowano:

Wniosek komisji: Komisje wnioskują aby Gmina Brzesko wystąpiła do sądu o odzyskanie
środków finansowych za przekazaną dotację do działalności przedszkola specjalnego Brzesku,
od sąsiednich gmin za dowożone dzieci. Wniosek głosowano jednogłośnie
Na wniosek radnej Katarzyny Pacewicz –Pyrek
Komisje zawnioskowały, aby w miarę wolnych środków finansowych w budżecie gminy
zakupić 2 kuchenki gazowe dla potrzeb kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 9 w Brzesku.
Wniosek głosowano jednogłośnie
Ponadto w dyskusji omówiono zagadnienia dot. propozycji łączenia szkół i przedszkoli w
zespoły szkolno – przedszkolne, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia w budżecie środków
finansowych na zaadaptowanie pomieszczeń szkolnych dla przedszkoli.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, jeśli takie decyzje zapadną to będziemy się starali
aby te zespoły dofinansować i dosprzętowić min. place zabaw.
Radny Kazimierz Sproski analizował w dyskusji temat związany z kosztami utrzymania
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stołówek szkolnych np. w PSP Nr 2 w Brzesku i PG w Jadownikach, zwrócił uwagę na zbyt
wysokie koszty utrzymania stołówki w Jadownikach.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel odpowiedział, te dane były wnikliwie analizowane, w obu
stołówkach jest porównywalna liczba żywionych. Niezbędne jest jednak dokonanie analizy
pracowników obsługi takiej jak w przypadku kadry pedagogicznej.
Radny Krzysztof Ojczyk ustosunkował się w dyskusji do wielkości kosztów dowozu dzieci
do szkół. Na ten cel w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 700 tysięcy złotych. Jeżeli
trwa dyskusja na temat propozycji tworzenia zespołów szkolnych to muszą być to zespoły szkół
podstawowych i gimnazjów i te koszty spadną znacznie. Należy rozważać propozycje tworzenia
gimnazjów przy szkołach podstawowych np. w Porębie Spytkowskiej, na co już dawno uwagę
zwracał dyrektor placówki. Argumentem dla nas winno być zadowolenie rodziców i dzieci i
jeszcze do tego przełożą się na to finanse gminy to należy do tego tematu podejść jak
najszybciej.
Radny Kazimierz Sproski nawiązał w swojej wypowiedzi do propozycji radnego Ojczyka
tworzenia przy szkołach podstawowych klas gimnazjalnych i opłacalności tego pomysłu, biorąc
pod uwagę wielkość subwencji oświatowej na jednego ucznia, koszty utrzymania dziecka w
szkole i wysokość kosztów dowozu do danej szkoły.
Radny Bogusław Babicz stwierdził, że utworzenie nowych oddziałów gimnazjalnych przy
szkołach podstawowych może być nieopłacalne ze względu na małą liczbę dzieci .
Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że wszystko musi się oprzeć na konkretnych wyliczeniach
arytmetycznych, jeżeli tego nie wyliczymy to nigdy nie dojdziemy prawdy, śmie nawet
twierdzić, że ten obszar nie został przez powołany zespół wyliczony.
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek po przeanalizowaniu wydatków majątkowych
zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2013 poddała pod rozwagę rozważenie możliwości
gminy wyłączania w godzinach nocnych oświetlenia ulicznego, co przyczyni się do
oszczędności budżetowych. Oświetlenie uliczne można wyłączać np. pomiędzy godziną 24.00 –
4.00 w tych miejscach, które są najmniej nocą uczęszczane oraz należy zamontować
ściemniacze lamp ulicznych, aby ograniczać koszty oświetlenia.
Wniosek komisji: Komisje wnioskują o rozważenie możliwości wyłączania oświetlenia
ulicznego w godzinach od 24.00-4.00 Wniosek głosowano jednogłośnie
Radny Krzysztof Ojczyk zapytał panią skarbnik w temacie zabezpieczonych środków
finansowych w kwocie 400 tysięcy złotych dla stowarzyszeń sportowych, w jaki sposób będzie
się odbywać podział tych środków, jakie będą kryteria.
Ponadto radny zapytał jakie są plany budżetu w stosunku do budowy hali sportowej przy PSP nr
3 w Brzesku.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że jest opracowany regulamin podziału środków
dla stowarzyszeń sportowych, jest powołana do tego specjalna komisja, która się będzie tym
zajmować. W stosunku do hali sportowej mamy plany, aby w roku przyszłym przeprowadzić
przetarg na budowę a w roku 2014 w miarę posiadanych środków finansowych wykonać stan
surowy.
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Wniosek komisji:
Komisje wnioskują, aby w roku 2013 ogłosić przetarg na budowę hali sportowej przy SP nr 3
w Brzesku, a w roku 2014 przystąpić do realizacji projektu. Wniosek głosowano jednogłośnie
Następnie połączone komisje po dyskusji w sprawie przedstawionego projektu Budżetu Gminy
Brzesko na rok 2013 podjęły opinie o treści:


Komisje Rewizyjna i Statutowa pozytywnie jednogłośnie
przedstawiony projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2013.



Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały komisje projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.

zaopiniowały

Ad.3. Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli projekt planu pracy komisji na rok 2013.
wg. załącznika do protokołu.
Opinia komisji: pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna plan pracy komisji
na rok 2013.
Ad.4 w sprawach bieżących komisje zaopiniowały :


Radny Bogusław Babicz poruszył temat wniosków mieszkańców Grądów o zniesienie
zakazu skrętu w lewo z ul. Leśnej do ul. Gajowej przy utrzymaniu lewoskrętów. Na tej
ulicy jak na razie nie ma zbyt niebezpiecznego nasilenia ruchu.
Radny Edward Knaga stwierdził, że ul. Gajową należy otworzyć a pozostałe
lewoskręty pozostawić.

Wniosek komisji: Komisje wnioskują o zniesienie zakazu skrętu w lewo z ul. Leśnej do ul.
Gajowej przy utrzymaniu pozostałych lewoskrętów. Wniosek głosowano jednogłośnie


Przy udziale Sekretarza Gminy Stanisława Sułka wspólne komisje przeanalizowały
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i
zawnioskowały o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały o treści:

1) utworzenie dla obwodu nr 7 w Brzesku siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku; głosowano jednogłośnie
2) rozważenie i skonsultowanie z Zarządami Osiedli propozycji siedziby obwodowej
komisji wyborczej dla obwodu głosowania nr 1 w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w
Brzesku, a dla obwodu nr 6 w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym głosowano jednogłośnie
Projekt uchwały ze zmianami jw. został przez członków połączonych komisji przyjęty
pozytywnie, jednogłośnie.
Przy udziale naczelnika Wydziału GGMiR Pana Józefa Makucha komisje zapoznały się
z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i
zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres
dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady
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niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie
tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę
fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko i wnioskują do
Burmistrza Brzeska o wprowadzenie do projektu zmian.
Projekt uchwały omówił również Burmistrz Grzegorz Wawryka.
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek stwierdziła, że mieszkania na Placu Żwirki i Wigury
nie powinna gmina sprzedawać, gdyż mieszkanie jest w centrum miasta, a na parterze
budynku znajdują się lokale handlowe, z tego powodu może się stworzyć konflikt.
Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że nie należy sprzedawać mieszkań i lokali
mieszczących się na parterze budynków.
Radny Ojczyk zgłosił formalny wniosek :
1) W § 15 pkt 7 otrzymał brzmienie:
„7) lokale w następujących budynkach, położonych w Brzesku w Obszarze Historycznego
Układu Urbanistycznego Centrum Miasta:
- przy ulicy Rynek 16 i 24;
- przy ulicy Kościuszki 4.” i 4”a”;
Komisja rewizyjna głosowała jednogłośnie
Komisja statutowa głosowała jednogłośnie
2) W §17 ust 2 pkt 1 otrzymał brzmienie:
„1) przy jednorazowej wpłacie ceny – 90%, pod warunkiem złożenia wniosków do dnia
30.06.2013 r.;
- Wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych złożone po tej dacie będą realizowane
z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 60%;”;
Komisja rewizyjna głosowała jednogłośnie
Komisja statutowa głosowała jednogłośnie

Projekt uchwały jw. ze zmianami został przegłosowany:
 Komisja Rewizyjna 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący;
 Komisja Statutowa 3 za 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Przewodniczący Komisji Statutowej Bogusław Babicz odczytał wniosek Pani H.P zam. Brzesko
o wykup mieszkania komunalnego przy ul. Rynek.
Opinia komisji:
Negatywnie zaopiniowały komisje wniosek Pani H.P dot. wykupu mieszkania komunalnego
przy ul. Rynek w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
Radny Krzysztof Ojczyk zawnioskował do Burmistrza Brzeska o przedstawienie na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 12 grudnia br. szczegółowej informacji
związanej z budynkiem Banku PKO BP w Brzesku. Komisje Rewizyjna i Statutowa
przegłosowały wniosek radnego jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący Komisji Leszek Klimek i
Bogusław Babicz podziękowali radnym za udział w posiedzeniu i merytoryczną dyskusję.
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Na tym wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Brzesku zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8.00 – 12.30

Przewodniczący Komisji Statutowej RM w Brzesku
mgr Bogusław Babicz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Brzesku
Leszek Klimek

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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