Protokół nr 3/2011
Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 16 maja 2011 roku.
Posiedzeniu komisji przewodniczył jej przewodniczący radny Bogusław Babicz.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych i gości
zaproszonych i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisjiporządek został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Związku
Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 marca 2011 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2. Analizę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010 wg.
załącznika do protokołu przedstawiła komisji Naczelnik Barbara Odroń- Ferenc.
W dyskusji omówiono:
o temat zadłużenia budżetu Gminy Brzesko,
o stan i wartość obiektów komunalnych, radny Edward knaga uważa ze te
podane wartości obiektów komunalnych i budynków szkolnych są zbyt
zaniżone,
po dyskusji komisja wyraziła opinię o treści:
Komisja Statutowa
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
Ad.3. Zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie
Statutu
Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Związku

Radny Bogusław Babicz przedstawił członkom komisji historię powstania Związku
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, oraz jaka jest jego rola.
Związek Międzygminny już nie jest większościowym udziałowcem Spółki RPWiK tak jak
to było na początku, z tym że w Spółce Związek ma uprzywilejowany głos, który jest
nadal decydujacy w zgromadzeniu wspólników bo ma ponad 50 % udziałów w spółce.
Drugim ważnym zadaniem Związku jest zatwierdzanie taryf na dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków
które są tworzone przez Spółkę RPWiK, następnie są
weryfikowane przez Zarząd Związku i przedstawiana na walnym Zgromadzeniu
członków Związku i to Zgromadzenie decyduje o tym czy te taryfy przyjąć czy też nie.
Weryfikacja tych taryf odbywa się głównie pod względem rachunkowo- księgowym.
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Aby nie przyjąć taryf to należałoby zarzucić błędne wyliczenia wniosku taryfowego , tak
że w tym przypadku rola Związku jest w pewnym sensie ograniczona. Aby Związek mógł
funkcjonować musi posiadać statut .Taki statut Związek posiada z 1997 roku, który jest
już w dużej mierze nie aktualny. Od roku 2003 podjęte zostały próby uchwalenia
nowego statutu Związku tak aby był zgodny z zapisami ustawowymi. W przypadku
Związku procedura przyjęcia statutu jest bardzo skomplikowana – przedstawił jak ta
procedura wygląda.
Następnie radny Bogusław Babicz przedstawił swoje uwagi do przedstawionej opinii
radcy prawnego Pani S.Rodinger, która w swojej opinii wskazuje na pewne uchybienia w
projekcie statutu./ opinia stanowi załącznik do protokołu komisji/.Radny uważa że uwagi
pani radcy są bardzo mało merytoryczne.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk omówił przedmiotowy projekt uchwały,
ustosunkował się również do opinii radcy prawnego . Poinformował, że wg. opinii radcy
prawnego jest szereg uchybień w projekcie statutu, z powodu których ten statut nie
może być zatwierdzony. Rzeczą której w tym statucie nie ma, ale należy sobie o tym
jasno i uczciwie powiedzieć, jest taka propozycja aby gmina Brzesko miała mniej
udziałów niż majątek który faktycznie posiada w RPWiK. Oznacza to, że wraz ze
wszystkimi konsekwencjami w kwestii likwidacji, wykluczenia, jesteśmy na pozycji
straconej i nie mamy żadnej możliwości kontrolowania stawek opłat za wodę i
kanalizację. Pozostał po gminie Gnojnik jeden głos, i teraz ten jeden głos chcą sobie
pozostałe gminy zabrać. Jeżeli ma być uczciwie i żeby kluczowy interes gminy był
zabezpieczony to powinno być przynajmniej 5:5, bo to jest uczciwe, tym bardziej, że
nasz majątek w RPWiK jest ponad 50%. Mając mniejszość to tak naprawdę nie
decydujemy o niczym w co wkładamy na tą chwilę pieniądze.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział ponadto, w czasie zebrania wiejskiego w
Jadownikach mieszkańcy podnosili że urzędnicy zza biurka w magistracie ustalają sobie
ceny bo mają większość i robią co chcą, a tak nie jest.
Jeżeli ma być sprawiedliwie, pomijając te wszystkie formalne błędy które radczyni
wytknęła, które zarażają gminie co do postanowień, to przez ten podział głosów nie
można dać furtki bycia w mniejszości. Statut obowiązuje bo Związek funkcjonuje jest
tam kilka niezgodnych punktów. Propozycje zapisów w statucie musi dać Związek
i przedstawiciele gmin ale nie komisja. Jeśli dany przepis w statucie nie obowiązuje bo
się zmieniły przepisy to stosuje się przepisy wprost z ustawy i tutaj nic złego się nie
dzieje. Narzucanie woli innych gmin gminie Brzesko jest nie do przyjęcia. Abyśmy nie
musieli się później mieszkańcom tłumaczyć dlaczego płacą takie a nie inne koszty
funkcjonowania, aby gmina Brzesko mogła mieć wpływ na funkcjonowanie tej spółki, to
nie może tak być przecież my jesteśmy głównym odbiorcą.
Radny Bogusław Babicz- zwrócił uwagę, że cały czas jest mylony Związek ze Spółką
RPWiK, to są dwie różne rzeczy. Nie możemy do statutu wprowadzać zapisów które
mówią o majątku spółki bo nam taki statut zakwestionuje nadzór prawny. Przybliżył
jaki majątek w obecnej chwili posiada Związek Międzygminny.

3

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk dodał, pani radcy chodziło o to, że mimo iż są to dwie
rozłączne rzeczy, należy tak zabezpieczyć zapisy w statucie Związku, aby mimo wszystko
ten statut odzwierciedlał ten wkład i majątek jaki wnosimy do związku.
Radny Bogusław Babicz odpowiedział w temacie posiadanej ilości głosów przez gminę
Brzesko w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego. W ostatnim czasie pojawiła się
bardzo dziwna sytuacja, że Brzesko zaczyna się izolować od pozostałych gmin ponieważ
jest obawa pana przewodniczącego, że jeżeli dojdzie do Związku gmina Zakliczyn która
będzie miała jeszcze jeden głos to Brzesko na tym straci.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że jest to normalny element demokracji
i nie możemy się obrażać z tego powodu. Źle by się stało, jeśli by gmina Brzesko która
jest największym odbiorcą tych wszystkich usług nie dopytywała się o swój interes.
W czasie dyskusji nie pytaliśmy o inne gminy tylko rozmawialiśmy o własnych zasadach.
Radny Bogusław Babicz – przypomniał jaką ilość głosów mają poszczególne gminy
wchodzące w skład związku.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział podział głosów nie podlega ocenie
prawnej. Nikomu się nie zabiera i nikomu się nie dodaje, jeżeli ten 11 głos naturalnie
odpadł to albo zostawiamy 5:5 i Brzesko jest w sposób naturalny względem Statutu
zabezpieczone bo nic z własnej woli nie narzuci pozostałym, a z drugiej strony gdyby
się okazało, że byłoby głosowanie które mogłoby być niekorzystne dla gminy Brzesko to
bez zgody przedstawiciela gminy, przynajmniej jednego to takie głosowanie nie
przejdzie i jest to sprawiedliwe rozwiązanie. To związek decyduje o radzie nadzorczej
spółki RPWiK, rada nadzorcza wybiera prezesa tej spółki. Jakby na to nie patrzeć są to
ciała zależne.
Radny Bogusław Babicz – przypomniał, że związek nie wybiera rady nadzorczej ,
związek wybiera radę nadzorczą formalnie, natomiast struktura rady nadzorczej jest
taka, że jednego przedstawiciela w radzie nadzorczej ma Gmina Brzesko i wybiera go
Burmistrz Brzeska, jednego przedstawiciela ma Gmina Dębno i decyduje wójt Dębna,
jednego przedstawiciela ma gmina Wojnicz i decyduje Burmistrz Wojnicza i zawsze te
osoby są wybierane, nikt do niczego się nie wtrąca.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, w życiu są rożne sytuacje dzisiaj
jesteście
Wy przedstawicielami Burmistrza a za kilkanaście lat mogą być inni
przedstawiciele. Być może za te kilka lat nic się nie stanie, nie można sobie dopuścić
docelowo braku zabezpieczenia interesu naszej gminy przez kolejne 15 lat tak jak to jest
w obecnym przypadku, ten interes musi zostać zabezpieczony .
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Radny Bogusław Babicz odpowiedział, nie może być mowa o kolejnych 15 latach
ponieważ konieczność opracowania nowego statutu dostrzega NIK, RIO, za każdym
razem w czasie kontroli jest to nam wytykane. Uchwalenie nowego statutu jest
koniecznością. Pan przewodniczący powołuje się na demokracje, wiec wyjaśniam że
demokratycznie projekt tego statutu w październiku ub. roku został przegłosowany
przez pozostałe gminy związku.
Radny Krzysztof Ojczyk powiedział, jeśli rada stwierdzi że chce mieć mniejszość
w Zgromadzeniu Związku to jest jej wola. Jeśli radni tak przegłosują to tak będzie, ale
dalej twierdzi, że te zapisy są niekorzystne dla gminy Brzesko.
Niekorzystne są również zapisy dot. majątku związku, jeśli kiedyś związek się rozwiąże to
te zapisy dot. podziału majątku spółki są dla miasta niekorzystne .Należy sporne punkty
doprecyzować .Nie możemy sobie pozwolić aby być w mniejszości.

Radny Edward Knaga przedstawił opinię prawną niezależnego radcy prawnego na
temat przedstawionego projektu statutu Związku Międzygminnego ds. Wodociagów
i Kanalizacji w Brzesku. Ten prawnik zgadza się z interpretacją niektórych punktów
prawnych naszego radcy prawnego.To wszystko zależy od tego jaki jest punkt widzenia
danego radcy prawnego. Każdy radca prawny jeżeli nie zna dokładnie struktury
organizacyjnej Związku będzie miał inny punkt widzenia pomimo tego, że będzie
dobrze znał przepisy. Według oświadczenia prawnika te wszystkie uwagi przedstawione
przez radcę prawnego nie mają wpływu na to aby ten statut nie mógł zostać przyjęty.
Miał wielki dylemat jak głosować bo jest przedstawicielem gminy Brzesko i mówi
szczerze będzie głosować za przyjęciem tego statutu, bo dzisiaj ten statut może być
ważny a za 4 lata zmienią się ustawy i będzie znowu zmieniany. My jako związek nie
mamy żadnego wpływu na ceny wody i ścieków.
Radny Bogusław Babicz uzupełnił wypowiedź swojego przedmówcy, są organy nadzoru
które sprawdzają podjęte uchwały i tak w Dębnie jak i Wojniczu Rada Miejska przyjęła
projekt statutu.Nadzór prawny sprawdzał te uchwały i nie wniósł do nich żadnych
zastrzeżeń. Projekt przyjęty przez zgromadzenie Związku w październiku ubr. roku też
był w nadzorze prawnym i nie wniesiono do niego żadnych zastrzeżeń prawnych.
Nastepnie w dyskusji członkowie komisji ustosunkowali się do tematu zatwierdzania
taryf za wodę i ścieki przez związek międzygminny.

Radny Adam Smołucha zapytał burmistrza Wawrykę, czy podtrzymuje uwagi zawarte
w opinii prawnej przedstawionej przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego , który pisze
w opinii że zapisy zawarte w przedłożonym projekcie statutu zawierają wady prawne
uniemożliwiające jego przyjęcie.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, tylu ilu będzie radców to tyle będzie
wydanych różnych opinii. Dbając o interesy gminy winniśmy zawrzeć jakiś konsensus.
Związek zatwierdza taryfy opłat za wodę i ścieki, jeśli ich nie zatwierdzi to są i tak
przyjmowane. Na ostatnim spotkaniu zostało wyraźnie powiedziane, że w ciągu roku
należy współpracować z prezesem RPWiK w sprawie cen wody i ścieków.
Burmistrz w tym miejscu przybliżył w jaki sposób są negocjowane stawki cen za wodę i
odprowadzanie ścieków a także opłat do tych cen ze strony gminy.
Uwagi pana przewodniczącego na pewno wynikają z troski o gminę .
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zgodził się i przyjął niektóre z argumentów radnego
Babicza, ale uważa że RPWiK jest przedsiębiorstwem które jest monopolem i należy
mieć możliwości jego kontroli. Nieprecyzyjne są zapisy w projekcie statutu jeśli chodzi
np. o wykluczenie członków Związku np. za udowodnione działanie na szkodę związku,
jest to nieprecyzyjny zapis.
Przewodniczący zwrócił uwagę na potrzebę doprecyzowania zapisów zawartych w & od
39 do 42 , bo jakby nie patrzeć te zapisy budzą wątpliwości.
Komisja w krótkiej dyskusji omówiła zapisy zawarte w przedmiotowych paragrafach.
Radny Adam Smołucha powiedział, jest dla niego niezrozumiałe, skoro do tej pory
interes gminy Brzesko był w zadawalający sposób zapewniony, pyta w związku z tym
czy przedmiotowy projekt na etapie projektowania był uzgadniany i zaakceptowany
przez urząd, czy jest dokument potwierdzający że był opiniowany przez radcę
prawnego.

Radny Bogusław Babicz odpowiedział na zapytanie radnego Smołucha dot. ilości
głosów posiadanych przez poszczególne gminy wchodzące w skład związku od
początku jego powstania do chwili obecnej oraz opracowywanego od wielu lat projektu
nowego statutu. Ponadto radny przybliżył jaka jest wartość majątku związku i wielkości
udziałów w RPWiK .
W dalszej dyskusji członkowie komisji uznali iż należy wstrzymać się z podjęciem
uchwały w sprawie odmowy przyjęcia statutu związku i przełożenie podjęcia uchwały
do czasu zmiany umowy statutu Spółki RPWiK, w celu
zniesienia udziałów
uprzywilejowanych dla Związku.
komisja podjęła wniosek o treści:
Komisja Statutowa po przedyskutowaniu przedłożonego projektu uchwały w
sprawie odmowy przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Do Spraw
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wnioskuje o przełożenie podjęcia uchwały do
czasu zmiany umowy Spółki RPWiK, w celu
zniesienia udziałów
uprzywilejowanych dla Związku. Głosowano jednogłośnie
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Burmistrz Grzegorz Wawryka zapytał radnego Babicza który jest z wykształceniem radcą
prawnym, czy wg. niego jako prawnika przedmiotowy projekt statutu może zostać
przyjęty przez Radę Miejską.
Radny Bogusław Babicz odpowiedział że tak.

Ad.3.W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
Radny Jerzy Gawiak poruszył temat dot. zmiany w opłatach za przyłącza kanalizacyjne
dla mieszkańców ul. Środkowej w Jadownikach po dokonanym remoncie sieci
kanalizacyjnej, oraz rozważenia możliwości wybudowania dla potrzeb miasta Brzeska
własnej oczyszczalni ścieków.
Radny Bogusław Babicz- wyjaśnił, że za indywidualny przyłącz kanalizacyjny do
budynku prywatnego płaci dane gospodarstwo domowe, natomiast plany budowy
własnej oczyszczalni ścieków należy przy obecnym stanie budżetu gminy odłożyć
przynajmniej na 5 lat.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8.00-13.00

Przewodniczący Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Bogusław Babicz

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

