Protokół Nr 2/2015
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
23 lutego 2015r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1. Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji;
2. Radny Leszek Klimek – członek komisji;
3. Radny Franciszek Brzyk – członek komisji;
4. Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji;
5. Stanisław Góra- członek komisji;
6. Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji;
Nieobecny Radny Adam Smołucha

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:






Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;
Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka;
Dyrektor BOSiR – Marek Dadej;
Inspektor Zbigniew Matras;

Posiedzenie

Komisji

Gospodarki

Finansowej

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

otworzył

Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad –
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja nt. funkcjonowania BOSIR – wynik finansowy.
3. Informacja dotycząca strategii rozwoju Szkoły Muzycznej- dydaktyka i merytorykaDyrektor Szkoły, infrastruktura i sprawy finansowe- Gmina.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w mc. luty.br.
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Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty głosami: 4 za, 1 wstrzymujący,
0 przeciw.

Ad. 2 Informacja nt. funkcjonowania BOSIR – wynik finansowy.

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poinformował, że w materiałach na komisje
członkowie komisji otrzymali pisemną informację. Zapytał czy są pytania do złożonej
informacji. W związku z tym sam zapytał w sprawie: wpływów z działań BOSIRu m. in Karta
Rodziny, sekcję kręglarską i sekcję pływacką oraz w sprawie zamontowanych solar.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział na zapytanie radnego. W sprawie solar że jeśli
jest słońce podgrzewanie wody użytkowej jest 100 %. Omówił, iż jedynym problemem
z solarami, są wymienniki ciepła, które należy wymienić.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys zapytał, jakie są koszty funkcjonowania Orlika.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział, że koszty kształtują się różnie w danym roku.
W tym roku wykonali remont budynku socjalnego oraz naprawę ogrodzenia. Ogólne prace,
konserwacje Orlika rocznie jest to ok. 30.000zł.
Komisja wnioskuje do Dyrektora BOSiR o kontynuowanie działań związanych z poprawą
sprawności kolektorów solarnych.

Głosowano jednogłośnie.

Po dyskusji podjęto

następującą opinie:
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie z działalności Brzeskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył temat dot. wprowadzenie zasady
konkursów na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych oraz na
kierowników gminnych spółek, co 3 – 4 lata.

Zawnioskowano:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie zasady konkursów na stanowiskach
kierowniczych, jednostkach organizacyjnych i w gminnych spółach komunalnych, a w
przypadku gdzie tej zasady nie ma , zmodyfikować tak przepisy, statuty aby taka zasada była
wprowadzona. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Informacja dotycząca strategii rozwoju Szkoły Muzycznej- dydaktyka i merytorykaDyrektor Szkoły, infrastruktura i sprawy finansowe- Gmina.
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Przewodniczący komisji poinformował członków komisji, że Pani dyrektor nie będzie obecna
na posiedzeniu. Odczytał pismo, które skierowała do Przewodniczącego komisji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest po spotkaniu i wizji lokalnej z
przedstawicielami straży pożarnej w sprawie rozbudowy PSP Nr 2 w Brzesku, na adaptacje i
rozbudowę szkoły muzycznej.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jest to dobry kierunek oraz przyjęty
wariant rozbudowy Szkoły Muzycznej.

Podjęto następujący wniosek:
Komisja widzi starania i dziękuję Burmistrzowi Brzeska za szybką reakcję w sprawie rozwiązań
problemów lokalowych Szkoły Muzycznej w Brzesku i akceptuje przyjęty kierunek działań.
Głosowano jednogłośnie.

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. luty.br.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poprosił, aby przyjąć wniosek z wizji lokalnej
komisji oświaty który dotyczy wykonania termomodernizacji Przedszkola Nr 1 w Jadownikach.
Radny Stanisław Góra, stwierdził, że nie jest przeciwny wykonania ale powinien być
opracowany kierunek działań w zakresie modernizacji placówek oświatowych.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dokończenie termomodernizacji Przedszkola
Nr 1 w Jadownikach. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys poruszył sprawę kosztów ekwiwalentów.
Ratownicy którzy są zaalarmowani, zjawiają się do swych remiz OSP i są w tzw.
zabezpieczeniu w stanie gotowości, czekając na wyjazd. Zabezpieczają wtedy cały powiat.
Za to zabezpieczenie- gotowość nie otrzymują pieniędzy. Poinformował, że dzwonił w tej
sprawie do kilku Prezesów OSP z Krajowego Systemu Ratowniczego w Polsce i do trzech
których dzwoniłem wszyscy mieli te zabezpieczenia wypłacane, wykazali wręcz zdzwonienie,
że to u nas wypłacane nie jest. Dotarł również do pisma (odpowiedzi) z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na interpelacje posła w tej sprawie. Dodał, że to nie chodzi o
to aby strażaków bardziej wynagradzać ale należy zauważyć, że to jest społeczna praca,
ciężka- wybiegając ze swych domów, zostawiając swoje prace, biegną ratować nam życie.
To nie są wielkie pieniądze za ich trud i poświęcenie, proszę więc aby Państwo Radni, Pan
Komendant, Pan Burmistrz się nad tym problemem pochylili. Wypłata niewielkiego
ekwiwalentu, średno15 akcji jako zabezpieczenie rocznie w których uczestniczą dwie nasze
jednostki z KSR nie będą stanowiły wielkiego obciążenia dla budżetu. Ja miałbym tyle do
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powiedzenia, proszę Pana Burmistrza lub Pana Komendanta o odniesienie się do tego
problemu.
Z-ca Komendanta PSP w Brzesku Piotr Strojny, wiecie Państwo jest mi trudno cokolwiek
mówić bo Pan Przewodniczący wszystko tak przedstawił że lepiej się nie da. To nie jest też
nasz wymysł , że takie coś się dzieje. Wszyscy mają pretensje ze strażacy są postawieni w tej
stan gotowości, bo to jest postawienie jednostki w stan gotowości. Alarm jest ogłoszony ,
przybiegają ci strażacy i oni siedzą faktycznie siedzą , u siebie w remizie i czekają na ten
wyjazd, dodatkowy wyjazd. Może się wyjazd taki zdarzyć w każdej chwili. Na to się składa parę
elementów. Pozwolę sobie nasz wewnętrzny dokument który jest opracowany przez naszego
komendanta głównego, zobowiązujący nas jako komendę powiatową do opracowania takich
wytycznych w sprawie dysponowania jednostek a zarazem ich zabezpieczenia operacyjnego
na terenie powiatu. To nie jest tylko samo Brzesko , ale jest to też cały powiat, mówimy tu o
naszym przykładzie. I są takie 2 pojęcia , jedno jest odtworzenie gotowości operacyjnej i to
leży już po naszej stronie , ze my musimy ściągać naszych strażaków zawodowych z wolnego
do służby, dodatkowo wchodzą w samochody które mamy w koszarach i wyjeżdżają na akcje.
I jest doraźne odtworzenie gotowości. Siła bojowa jednostki jest taka jaka jest, to jest 9
strażaków którzy są w stanie wyjechać, bo tylu musimy zgodnie z przepisami zabezpieczyć.
Zdarzenie mały takie jak pożar śmietnika to 4 osoby warunek jest ze zastęp musi wyjechać
pełny czyli co najmniej 4 osoby, jeżeli nam w koszarach zostaje 4-5 osób to tu nie ma problemu,
wszyscy państwo wiecie ze dzisiaj wypadek to jest poważna sprawa. My potrzebujemy dużo
ludzi zarówno do zabezpieczenia drogi jak i do działań medycznych. I najczęściej jadą
wszystkie zastępy bo tak wynika z procedur, i wtedy stajemy przed dylematem ze straży
zawodowej w Brzesku, zostaje tylko jeden dyżurny który odpiera telefony i ten dyspozytor
czuwa nad całym powiatem. I należy mu stworzyć możliwość by miał kogoś do dyspozycji.
Wszyscy widzimy i wiemy jak to funkcjonuje. Osoby które są w domach i dostana wezwanie
na akcje cały czas akcji wydłuża się o czas dojazdu osób do jednostki.
Radny Stanisław Góra, zapytał czy w każdej gminie jest oddział ochotniczej straży pożarnej.
Z-ca Komendanta PSP w Brzesku Piotr Strojny już w tej chwili w każdej gminie , powiat
nasz ma 12 jednostek do dyspozycji.
Radny Leszek Klimek, mamy dobrze wyszkolone jednostki i mają dobry sprzęt. I tak sami oni
od nas mogą wyjechać na autostradę , jest zdarzenie od was wyjeżdża jeden zastęp drugi
zostaje, Jadowniki jadą , Szczepanów jedzie i są przygotowani.
Przewodniczący komisji, zapytał, czy ma jakieś rozwiązanie tego problemu?
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Z-ca Komendanta PSP w Brzesku Piotr Strojny postarałem się dotrzeć do waszej uchwały
uczestniczenia strażaków w zdarzeniach. Są 2 pozycje za udział w zdarzeniu gdzie jest
płacone 15 zł , i jest z udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną 5 zł . Można to tez wykorzystać to szkolenie, bo to tez się pewnego rodzaju forma
szkolenia , sprawdzenia. Zaalarmowanie jednostki i wyruszenie strażaków do tej czynności to
jest już działanie ratownicze. I to działanie jest prowadzone do momentu kiedy wraz z tym
samochodem wrócą do koszar. Moi dyżurni zrobili taką statystykę z tych 3 lat. W 2013 roku
były 3 takie zdarzenia. To tez jest ważne ilu tam strażaków przybędzie, oni ze tak powiem
wyrobili 113 godzin za cały rok 2014 to jest 108 godzin mówię to

jednej jednostce w

Szczepanowie. Jadowniki miały 40 godni w 2014 i 63 godzin , to jest taki rząd wielkości. Z tych
od początku 2013 do dziś jest 230 godzin w Szczepanowie i 143 godziny w Jadownikach , to
już jest wszystkich osób biorących w tym udział. Rocznie jest miej więcej 150 godzin.

(dyskusja na temat ile godzin wyjeździła dana jednostka straży pożarnej w danym roku)

Przewodniczący stwierdził, że to nie jest duża ilość , ale jest problem techniczno-formalny aby
te środki należycie zostały wypłacone. Mam takie pytanie panie komendancie to jest ustawa o
ochronie przeciw pożarowej art. 2 ust. Działania ratownicze( treść podana jako przykład) . No
dla mnie postawienie gotowości na tych samych zasadach jeśli się to skończy pożarem,
powodzią czy jakimiś zdarzeniami na drodze. Każde z działań podjętych przez strażaków po
postawieniu ich w stan gotowości po ogłoszeniu alarmu jest dla mnie działaniem ratowniczym.
Inspektor UM w Brzesku Grażyna Cisak, absolutnie nie , takie pytanie zadałam ostatnio na
szkoleniu panu Legutce z RIO który przyjeżdża nas skontrolować, ponieważ zrobił się tam
szum na tym szkoleniu , bo ustawa wyraźnie mówi że , urząd płaci za działania ratownicze lub
szkolenia pożarnicze i nie ma żadnych innych dodatkowych. I ktoś zadał pytanie co to jest
działanie ratownicze. Została ta regułka przeczytana i pan powiedział tak- zostajemy
alarmowani lecimy i na tym się kończy. Traktujemy to jako nie działanie ratownicze, tak samo
jak fałszywy alarm tez jadą okazuje się ze nic się nie dzieje jedziemy do domu. Nie jest to
działanie ratownicze nie możemy za to płacić.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, ale to nie był fałszywy alarm bo oni zostali
postawieni w stan gotowości.
Inspektor UM w Brzesku Grażyna Cisak my traktujemy to tak samo jak fałszywy alarm.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jest sporządzany protokół z każdego zdarzenia.
Przed podpisaniem się jest tabelka zdarzenia. I dla mnie jest tak ze to co robiła Państwowa
Straż Pożarna jest opisane , uczestniczyły jednostka taka i taka. I w tym momencie powinien
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komendant wpisać udział jednostki z Jadownik z Gnojnika w działaniu ratowniczym. Czy oni
byli tam czy tam to nikogo to nie obchodzi. Niech sobie RIO interpretuje komendant ma ustawę
i ma definicje i wtedy wpisuje w tej dużej opisowej tabelce w formularzu ze w akcji ratowniczej
brała udział taka i tak jednostka tyle i tyle godzin i tylu i tylu strażaków i kwota wynagradzania
zostanie podliczona.
Radny Stanisław Góra, mam dwa pytania i jedno dotyczy , jedno dotyczy pana i pani w czym
według państwa dotyczy problem , w sferze finansowej czy w potwierdzeniu.
Inspektor UM w Brzesku Grażyna Cisak mamy uchwałę pod która rozliczamy ekwiwalent ,
jeżeli dostaniemy potwierdzenie w działaniu ratowniczym i jest potwierdzone przez dowódcę
działań ratowniczych, więc jeżeli np.. Pan Cebula kieruje działaniem to potwierdza, jeżeli
komendant to potwierdza. To jest taki problem że każdy mówi że to nie jest zdarzenie i robi
się problem. To nie jest problem finansowy, a problem jest w fakcie potwierdzenia wykonania
czynności ratowniczych w celu udzielenia wynagrodzenia. Bardzo mało jednostek wyjeżdża
na zabezpieczenie , komenda robi to że zwołuje swoich ludzi którzy mają tam 72 godziny
dyżuru domowego więc jeżeli jest taka sytuacja to dzwonią i to sobie rozliczają między sobą
wola tak robić niż zabezpieczać jednostki ochotnicze. Sprawa jest tego typu że ta jednostka w
Jadownikach jest gotowa. Można zrobić tak jak rozmawiałam z innymi komendantamiuruchamiają swoich ludzi, wysyłają smsy „możecie być potrzebni” oni siedzą sobie przy pracy
w tym domu ale wiedza że może cos się dziać. Są w gotowości ale nie są alarmowani ,
ponieważ to wszystko implikuje problemy bo takie Jadowniki przybędą kilka razy. Rodzi
problemy, potem takie Jadowniki przylatują do remizy na 5 godzin patrzą na sobie, i za 5 razem
już nie chcą lecieć , to jest deprymujące dla nich.
Radny Stanisław Góra to co Panie teraz powiedziała to jest dla mnie nowość , gdzieś jak kto
jest tam w sobie w domu to nie jest dla mnie postawienie jednostki w stan gotowości. Jeżeli
dyspozycyjny stawia jednostkę w stan gotowości bojowej, czy ona wyjedzie czy nie jeżeli Pan
potwierdza to problemu nie ma.
Z-ca Komendanta PSP w Brzesku Piotr Strojny ja się tutaj nie chce aż tak wypowiadać,
natomiast sam z czystej ciekawości wyjaśnię tą sprawę w komendzie wojewódzkiej u radcy
prawnego jak traktować zabezpieczenie, tego typu postawienie w stan gotowości. Przy
zdarzeniach tez się zdarza odwrót operacyjny nic innego. Jednostka przyjeżdża na miejsce
zdarzenia ale nie prowadzi żadnych działań, siedzą w samochodach – jest to udział w
działaniach ratowniczych.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk no i w tym momencie jeżeli na wasze polecenie
jednostka wysyłana dajecie potwierdzenie w opisie była wzywana do akcji nie pisać jakiej ,
taka jednostka, tylu strażaków. Nic innego nie piszcie.
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Z-ca Komendanta PSP w Brzesku Piotr Strojny to potwierdzenie o którym była mowa to jest
druk ściśle określony w działaniach ratowniczych. To że on zaalarmował to już jest
udokumentowane. Ja w tej chwili widzę takie rozwiązanie, my wydamy zaświadczenie że
jednostka została, była postawiona w stan gotowości . Tylko teraz muszę wyjaśnić z radca
prawnym z komendy wojewódzkiej podejrzewam że chwile to potrwa czy to jest traktowane w
działaniu ratowniczym.

Podejrzewam że tak będzie traktowane bo jest to nagła

i natychmiastowa dyspozycja.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys Panie komendancie ja mam taką prośbę jak się
pan będzie pytał radcy prawnego, żeby zasięgnąć opinii , czy na druku działań ratowniczych
wpisują informacje z opisem że jednostka taka i taka brała udział w akcji. I czy oni brali udział
w akcji państwowej straży pożarnej czy w swojej siedzibie. Wzywane jednostki są wtedy jeśli
nikt nad naszym bezpieczeństwem nie czuwa , bo wyjechały do zdarzeń. Ja dużo bezpieczniej
się czuje jako mieszkaniec jeżeli strażacy jednej czy w drugiej jednostce sobie siedzą i patrzą
sobie w oczy, niż gdy są na dyskotece czy na zabawie czy śpią i tylko mają sms. To jest
zupełnie inna sprawa. My nie możemy tak zrobić to nie jest żadne zabezpieczenie że on
dostanie sms. To nie jest żadne pilnowanie bezpieczeństwa. Pan Przewodniczący odczytał
fragment pisma w sprawie ekwiwalentu dla OSP.
Inspektor UM w Brzesku Grażyna Cisak Jest tak zwany druk do wypełnienia tak zwany druk
działań ratowniczych to jest dokument obowiązujący, jest zobowiązany dowódca wypełnić,
jeżeli nie dowódca to komenda wojewódzka. Bo zdarzają się zdarzenia gdzie nie jedzie
dowódca, tylko same ochotnicze straże pożarne i na podstawie sporządzonej informacji
wypełniany jest druk. Tu nie ma żadnego problemu, tylko ja chce uniknąć problemów.
Podejście RIO jest adekwatne jeżeli będą mieli w dodatkowym dokumencie udział i ilość
godzin, po prostu są zapisani w akcji i tyle , tu jest tylko kwestia formalna rozliczenia.

Następnie poruszyli sprawę ilości osób będących w koszarach w trakcie gotowości bojowej
oraz zamkniętych zapór do wjazdów na MOP. Następnie odbyła się dyskusja co by było gdyby
się stało tak żeby jednostki ochotnicze w danym regionie były częściej wykorzystywane w
bieżących sytuacjach w większych miejscowościach.

Członkowie komisji szukali rozwiązania w sprawie dysponowania ludźmi w jednostkach straży
pożarnej w różnych miejscowościach gminy i powiatu brzeskiego oraz dysponowania
i kompetencji kierowców OSP.
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Z-ca Komendanta PSP w Brzesku Piotr Strojny strażaków mamy więcej niż dawnie
a zdarzeń tez jest dużo więcej niż było przedtem. Wyjaśnił jak wygląda praca strażaków
w przypadku zwołania alarmu dot. wypadku, bądź pożaru.
Następnie podjęto rozmowę na temat czym się różni zabezpieczenie drogi zwyklej krajowej
a autostrady pod względem użycia odpowiedniej ilości osób i sprzętu operacyjnego oraz
prowadzone czynności w celu chwilowego zamknięcia drogi na której doszło do zdarzenia.

Po wielogodzinnej dyskusji komisja zawnioskowała następujące wnioski:
Komisja wnioskuje do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku o wydawanie potwierdzenia udziału w akcjach ratowniczych zadysponowanym jednostką OSP z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie projektu uchwały w sprawie uregulowania wypłaty ekwiwalentu kierowcom-mechanikom OSP w Gminie Brzesko. Głosowano
jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zgłoszenie Remizy w Jadownikach do programu
„Małopolskie Remizy”. Głosowano jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeszedł do opiniowania projektów uchwał oraz pism.

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości następujące pisma:
- pismo B.T w sprawie drogi dojazdowej przy ul. Jesionowej-bocznej w Jasieniu.
- pismo P.K w sprawie naprawy dróg na ul. Jesiennej, ul. Wakacyjnej w Brzesku
- pismo w sprawie sprawozdania z zakresu umorzonych należności oraz pozostałych ulg za
2014r.
- pismo M.K z Związku Strzeleckiego „Strzelec” w sprawie przydziału lokalu z zasobów
gminnych dla potrzeb statutowych ZS Strzelec JP. Po zapoznaniu z treścią pisma, komisja
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania przydziału lokalu
dla potrzeb statutowych ZS Strzelec JP. Głosowano jednogłośnie.
- pismo rodziców i dzieci reprezentujących w UKS „Akademia Piłkarska”
- pismo wydziału ITK do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania ciągu pieszego
na odcinku od ul. Stanisławskiej do wiaduktu na ul. Trakt Królewski
- pismo Pani E.K w sprawie dokończenia chodnika na ul. Parafialnej w Mokrzyskach.
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- pismo Zarządu OKS w sprawie przyznania dotacji na rok 2015. Po zapoznaniu z treścią
pisma, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uregulowanie stanu formalno-prawnego
dot. wykorzystania obiektów Okocimskiego Klubu Sportowego. Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pana J.P w sprawie zjazdu publicznego w Brzesku z działek 869/5 i 869/6.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dokończenie termomodernizacji Publicznego
Przedszkola Nr 1 w Jadownikach. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Następnie
Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dunajec – Biała” z siedzibą w Zakliczynie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że padła propozycja
z LGD Dunajec- Biała, aby Gmina Brzesko oraz Gmina Dębno przyłączyły się do tegoż LGD.
Podział środków byłby przeliczany na ilość mieszkańców, w LGD Kwartet było inaczej.
Płaciliśmy składkę, dzieliliśmy statystycznie w rozbiciu na 4 gminy. Było to dla nas mniej
korzystne.
Radny Franciszek Brzyk podział środków taki o którym tutaj mówimy to jest nie formalny. Nie
ma możliwości podziału ze względu na wielkość gminy, nabory są otwarte i podlegają pewnym
regułom ,wiec mówienie że my mamy zapewnione środki, jest rzeczą tylko nie formalną. Tak
naprawdę jakby podejść do tego strikte tak jak powinno wyglądać , to ocenia się te złożone
wnioski według określonych kryteriów, i mógł by być tak że w jakimś rozdaniu gdyby nie było
tam jakiś nie formalnych ustaleń to mógłby być jeden wniosek z naszej gminy a 9 z innych
gmin. Więc tutaj nie mamy żadnej gwarancji nie możemy tak dokumentem zawrzeć takiego
porozumienia w którym będziemy mieli określone jaki jest nasz udział. Druga sprawa wydaje
mi się ze to co mówił tutaj Jarosław i potwierdziła tutaj Pani że bierze się tutaj jednak pewne
kryteria i ta uchwała intencyjna o która nas proszono pozwoliła by tylko na to żeby wcielać
nasze propozycje w co chcielibyśmy zainwestować , to tak to zrozumiałem ze nie możemy
grać tutaj na dwa fronty , czyli albo zdecydujemy się być starą grupą gdzie mamy
doświadczenia i tak dalej, no bo nikt nie wypracuje z nami strategii przeciwko sobie. I tutaj 3
rzecz przy tej ocenie jednak obecna grupa w której jesteśmy została pozytywnie oceniona ,
natomiast jeśli chodzi o tą grupę, to tak ja patrzyłem to ta grupa jest w tym rankingu tych grup
w rankingu małopolski dużo niżej. Czyli nie wchodzimy w cos co nam daje gwarancje wysokiej
jakości, wydaje mi się ze lepiej było by porozmawiać i negocjacje mogły by dłużej trwać i
porozumieć się z partnerami żeby rzeczywiście to partnerstwo było wywarzone i żeby nie było
jakiś zgrzytów, natomiast obawiam się ze możemy raczej stracić niż zyskać tutaj.
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zgadzam się z tą pierwszą rzeczą którą
powiedziałeś oczywiście to są nabory otwarte i tutaj mówimy o partnerstwie. Prawda jest tak
że , ja byłem w tych strukturach wiem jak to wyglądało one były niedotrzymywane i ja osobiście
jako reprezentant gminy i będąca tam w środku , uważam że mam większe zaufanie na tą
chwile do tej nowej grupy działania niż do dotychczasowej przez pryzmat doświadczenia jakie
miałem i to jest pierwsza rzecz , jeżeli mamy mówić o partnerstwie to mnie przekonują
rozmowy z wójtami i burmistrzami w których przynajmniej ja brałem udział, jeśli chodzi o to czy
któraś grupa jest lepsza czy gorsza to wychodzi w projektach, no my mamy jako gmina swój
bagaż doświadczeń i nasza strategia gminy była wpleciona w strategie kwartetu lgd w którym
byliśmy. Jeżeli zdecydujemy się w tym przydziale 2014-2020 wejść do tego lgd czy tez do
innego, to my tą strategie którą mamy zostanie dostosowana i wkomponowana w strategie
lgd. Zawsze istnieje ryzyka , bo się nie da tego wyeliminować, natomiast ja podchodzę
kompleksowo w kwestii podejścia partnerskiego, w kwestie dogadania i wydaje mi się ze, co
do tego co było odniosę się tak ze momentami było do godna pożałowania, ja nie mam
wątpliwości co do tego ze należy spróbować gdzieś indziej , ponieważ jako gmina brzesko nie
byliśmy traktowani tak jak powinniśmy być traktowani. Jeżeli mam możliwość wypowiedzenia
moje zdania i zaproponowania pewnych rzeczy to ja tak proponuje, oczywiście proszę tutaj
burmistrza o wypowiedzenie się bo to jest jak najbardziej zasadne termin jest krótki i to jest
kwestia żeby to przyjąć do 15 marca do tego czasu będziemy mieć tylko jedną rade i stąd tez
ta komisja gospodarki finansowej jest jak najbardziej władną z punktu widzenia zakresu nawet
jakie zostały na początku określone, i tak jak mówię to jest uchwała intencyjna i cała reszta to
już będzie praca merytoryczna która będzie musiał niestety pan burmistrz i jego służby
przygotować, ale myślę ze co do tego to jesteśmy przygotowani.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, powiem tak ze wybór rozwiązań czy zostaje czy tez
wybierzemy i przystąpimy do nowej , jest rozwiązaniem optymalnym. Bo jeśli chodzi o
istniejącą grupę w której byliśmy to myśmy przystępowali bodajże w 2010 roku, byliśmy
przyjęci na trochę gorszych warunkach, prawda jest taka ze rada wtedy liczyła 12 osób , po
przyjęciu było nas 16 osób i przez ten pierwszy okres o ile pamiętam chyba te pozostałe gminy
miały o 6 członków a my mieliśmy po 2 w tym okresie. No i w konsekwencji byliśmy przyjęci
na trochę gorszych warunkach bo dołączyliśmy do istniejącej grupy i składkę płaciliśmy od
mieszkańca. Więc praktycznie składkę płaciliśmy 2 razy większa niż pozostali członkowie bo
jesteśmy więksi od nich razem wzięci. To co tutaj pan Franciszek mówi nie ma możliwości
takiej ze środki które się uzyskuje są przypisane i można je dokładnie podzielić pisemnie czy
formalnie i to będzie dokładnie przestrzegane. Natomiast te środki , składka była naliczana
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na mieszkańca czyli tyle ile dostawała grupa pieniędzy zależało od liczby mieszkańców. Bo
tak to było naliczane te pieniądze. Dzięki temu naszemu udziałowi całe lgd mało więcej
pieniędzy i na jakiej zasadzie mógłby być ten podział , no na przykład jeżeli była jakaś pula do
podziału , to można na dniach złożyć mniej wniosków i wtedy w tym momencie jakieś proporcje
zostały by zachowane. Dzięki naszemu udziałowi tych pieniędzy było w lgd więcej , druga
rzeczą było to ze siedziba była tez poza nasza gminą, to ze my tez później przystąpili i jeśli
chodzi o te projekty miękkie to z naszej gminy nie było za dużo tych wniosków. No różnie tak
jak mówiłem ta współpraca przebiegała. O samych pracownikach ja mam dobre zdanie, w
ramach samej rady to różnie wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o nowe lgd to rozmawiają z
nami różni partnerzy w tej sprawie.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka zaproponował, aby spotkać się z jedną i drugą grupą
doprecyzować pewne uwagi. Da nam spostrzeżenie z kim się lepiej porozumiemy. Gdybyśmy
mieli zostać w istniejącym LGD to parę rzeczy musiało by być zmienione, po pierwsze albo
kwota składki, musieliśmy mieć tez innych przedstawicieli w zarządzie.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczne zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD „Dunajec – Biała” oraz z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD „Kwartet na Przedgórzu”. Głosowano jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zadał następujące pytanie: ponieważ miasto
Bochnia wchodzi do programu zintegrowanego Ochrona Powietrza w Małopolsce, do tego
programu wchodzi 40 gmin w ramach tego programu będą rozdysponowywane środki miedzy
innymi na działania związane z ochroną środowiska i pytanie czy macie jakąkolwiek wiedze
na ten temat i w tym zakresie i jakieś doświadczenia ponieważ to się już dzieje to są spotkania
z lutego ja taki projekt ustawy bocheńskiej przedstawiony przez Burmistrza Kolawińskiego i to
jest wyjątkowo ciekawy projekt tak na tyle na ile zdążyłem się zapoznać z doniesieniami w
Internecie ja również tym co zdążyłem usłyszeć od przedstawicieli z Bochni usłyszeć.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział że musi na ten temat porozmawiać.
z pracownikami.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozeznanie sprawy zintegrowanego projektu LIFE
w ochrony powietrza. Głosowano jednogłośnie.
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Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, ja jeszcze miałbym takie pytanie tu mamy w
wolnych wnioskach , pojawiło się trochę informacji na sesji ostatnio , nie wiem czy była jakaś
komisja gospodarki w terenie albo prawa i porządku, chodzi o koncesje na wydobycie piasku
na tzw. górce. Kopalnia usytuowana jest na terenie Jadownik. W związku z wątpliwościami
mieszkańców którzy zwrócili się do mnie proszę o odpowiedź co do rozszerzenia strefy
wydobycia piasku i czy obowiązująca koncesja na wydobycie jest realizowana zgodnie z
planem oraz zgodnie z innymi wytycznymi obowiązującymi w przypadku tego typu
działalności?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział- były tutaj uwagi o których pan
przewodniczący mówił dot. studium, one są wyjaśniane. Wszystkie tematy które zostały nam
zgłaszane zostały wyjaśniane. Informacje ma Pani Bugajska. Natomiast jeśli chodzi o kwestie
tego wydobycia to poszedł wniosek już w sprawie kontroli.

Radny Grzegorz Kolbusz dodał, że z tego co wie jest obecnie 5 koncesji starają się o 6-tą.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, planujemy zorganizowanie spotkania ponieważ takie
głosy padły, tutaj z przedstawicielami firmy która wydobywa i bym tez zaprosił 2-3 osoby żeby
wytłumaczyły ten problem.

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, pod koniec tamtego posiedzenia komisji
finansowej rozmawialiśmy na temat tych cen biletu za 1zł . Prezes odpowiedział że nie widzi
przeszkód on to może zrobić oczywiście że na dzień dzisiejszy bilety będą po 1zł to jest 40
tysięcy jest „w plecy” on może to zrobić jak to spowoduje napływ 140 tysięcy kolejnych to mu
wystarczy a jeśli będą jakieś braki to my jako gmina będziemy musieli za to płacić. Takie było
zdanie Pana prezesa. Nie było to na piśmie to była zwykła rozmowa z panem prezesem.
Jednocześnie podparł się czymś takim, że nasz pracownik Pan Matras pracownik urzędu ma
większe informacje odnośnie przewoźników prywatnych ze względów formalnych nie może
mieć informacji konkurencyjnego przedsiębiorstwa . Druga sprawa o którą chciałem zapytać
to wola mieszkańców Poręby Spytkowskiej w sprawie funkcjonowania tam komunikacji MPK

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział, że w miedzy czasie jak padł wniosek
chyba na komisji jeszcze w tamtym roku żeby wycofać na jakiś czas mpk z Poręby. Ten
wniosek z zebrania wpłynął natomiast później wpłynął od rady sołeckiej , on był trochę inaczej
sformułowany. W tej chwili wpłynęło też pismo Pana sołtysa które jest podobne, chodziło o to
żeby była zgodność w tych wystąpieniach bo była pewna niezgodność i myślę tak że jeśli będą
Protokół Nr 2/2015
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 23 lutego 2015 r.

wnioski podobne to w tedy damy na komisji pod naradę i wtedy komisja zdecyduje skoro
mieszkańcy chcą wycofania i w tedy zobaczymy jaki będzie tego efekt.

Radny Stanisław Góra, wyjaśnił , sam wniosek mieszkańców nie wynikał z niechęci do mpk
wprost przeciwnie to może młodzi ludzie zainspirowani przez pewne osoby przegłosowali ten
wniosek. To oni spowodowali przegłosowanie sprawy tego busa. Na spotkaniu wcześniej, które
było a nawet na tym zebraniu Pan Gawor bo stanowisko ludzi nie wybiegało dlatego żeby
pozbyć się mpk i zostawić busa , chodziło generalnie o jedno , żeby zwiększyć częstotliwość
kursów z uwzględnieniem dni wolnych od pracy i pytanie jest takie z resztą pytanie dalej jest
tak ukierunkowane , żeby nie koncentrować się na wyborze przewoźnika tylko na tym czy jest
możliwe zorganizowanie transportu , żeby spełniło wymagania ludzi, bo trudno to nazwać
życzeniami, życzenia jak dla mnie to jest cos większego. Problem polega na wiem czym,
Poręba jest miejscowością która leży z boku , nie ma możliwości podparcia się busami która
jeżdżą tak zwane przelotowe. Wiec to co do nas do Poręby jedzie, jedzie ekstra do nas
praktycznie rzecz biorąc. I to

jest ten cały ból. Wiec Pan Gawor tam na zebraniu zapytany

prze mnie żeby mieć jasność sytuacji , czy jest w stanie spełnić te wymagania które ludzie
stawiają. Stwierdził iż w obecnych warunkach nie , chyba ze rada miasta zwiększy dotacje to
w tedy tak. Na to samo pytanie zapytany pan odpowiedział ze tak i uwarunkował to tym ze
jeżeli będzie jednym przewoźnikiem , ja oczywiście kilka razy to temu panu powiedziałem ze
takiej gwarancji pan nie ma bo ustawa o konkurencji powoduje ze ja za miesiąc czasu mogę
założyć firmę i będę dla pana konkurentem, stwierdził ze z taką konkurencją on sobie poradzi.
I to zostało podane ludziom pod rozwagę i jak to Pan Burmistrz powiedział to niewielką ilością
głosów przeszło, ale tez były wątpliwości pod względem tego busa które ja zgłaszałem, a do
tej pory ma pan busy a ludzie starsi opowiedzieli się za mpk, dlaczego osobie starszej o
odpowiedniej tuszy i ograniczonych zdolnościach ruchowych wejście do tego busa jest gorsze
niż do autobusu, nie mówiąc o bagażu o dzieciach czy w ogóle o dojeździe do szpitala osobom
niepełnosprawnym. Pan stwierdził święcie z resztą Pan Krzysztof był na zebraniu, że on
dysponuje taką mocą przewozową ze wszystkie te żądania spełni i stąd głosowanie skończyło
się tak jak się skończyło.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że na tym zebraniu stwierdzono że jest 9
kursów dziennie i przewoźnik jest w stanie większość tych oczekiwań spełnić, był taki wynik
głosowania, ostatecznie Rada Sołecka w podobnym duchu zagłosowała. No więc nie zostaje
nic innego jak się przygotować do wprowadzenia tej uchwały no i albo będzie dobrze i wszyscy
będą zadowoleni , no albo będzie źle i wiemy, że to było na wniosek mieszkańców.
Radny Grzegorz Kolbusz, zapytał w sprawie zmiany biletów za 1 zł.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, Prawdopodobnie będzie podjęta uchwała zgodnie
wolą mieszkańców. Niech to funkcjonuję miesiąc lub dwa w Porębie Sypytkowskiej
i zobaczymy jaki będzie efekt. Po tym okresie będziemy wiedzieli czy się udało i czy dobrze to
funkcjonuje. Jeżeli to będzie dobre to może się okazać ze kolejne miejscowości wystąpią
z takim wnioskiem do nas.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał w sprawie wdrożenia biletów za 1 zł. poprosił
o więcej informacji w tej kwestii.
Inspektor Zamówień Publicznych UM w Brzesku Zbigniew Matras, wyjaśnił nast. pująco:
ten system za tak zwaną 1zł funkcjonuje w nielicznych miejscowościach miedzy innymi tutaj
na śląsku koło Gliwic w miejscowości Świętochłowice to jest teren zurbanizowany
i zabudowany nie porównywalny do Poręby Spytkowskiej. Pytacie Państwo o bilety za 1zł w
zeszłym roku myśmy wam podawaliśmy informacje ile tych biletów tam zostało sprzedanych.
W tamtym roku w 2014 roku sprzedano jednorazowych 204071 i 209 sztuk biletów
miesięcznych to jest bardzo mało. No to jak mało kursów to mało biletów, jakby były gęściejsze
to by było więcej biletów automatycznie. A tak to kombinują albo tym albo tym. Przyjmując że
korzysta się z biletu miesięcznego około 45 razy w miesiącu to w roku jest 213 przejazdów, na
tej podstawie wyliczyliśmy ze sprzedaż za 2014 rok wyniosła 323 tysiące i to był przychód
MPK. A wiec z tego wynika ze w roku 2014 było około 213 tysięcy przejazdów z tego otrzymano
przychód te 323 tysiące ale jest to kwota netto , jeżeli bilet ma kosztować 1zł brutto to jego
wartość netto to 0.926 , aby uzyskać taki przychód ze sprzedaży jak w roku 2014 to trzeba
biletów za 1zł sprzedać 350 tysięcy. Żeby zachować ten sam przychód frekwencja musi
wzrosnąć o 63%. Czy pojemność autobusów które są zmniejszane nie okaże się za mała na
to, bo frekwencja jest różna. Zakłada się że rozmawiając z prywatnymi przewoźnikami jest
obawa. Dzisiaj Pan Garbarz nie wycofuje się dlatego że jemu spada ilość ludzi i on liczy ze
przejmie to od mpk i będzie miał wzrost dochodów. Jeżeli będą bilety mpk po 1 zł
prawdopodobnie zmniejszy się ilość kursów prywatnych przewoźników albo w ogóle się
wycofają. Czyli rozszerzyć 2 krotnie kursy. Ale wtedy mają bilet po 1zł mamy ten sam przychód
co w roku dzisiejszym a koszty nam wzrosną 2 krotnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk,- my zakładamy że ludzie nie będą
jeździć a tak naprawdę mnie się ten pomysł naprawdę bardzo podoba tak naprawdę musimy
prezesowi dołożyć z 80 tysięcy bo on ma w tej chwili około 40-50 tysięcy to co zaoszczędził.
A druga sprawa będzie te 30 mniej za te rady nadzorcze to jest liczmy 70 tysięcy.
Inspektor Zamówień Publicznych UM w Brzesku Zbigniew Matras proszę nie liczyć
w powietrzu będziemy liczyć to na kartce. Proszę powiedzieć co państwo chcecie na dzień
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dzisiejszy do tego przedsiębiorstwa jeżeli prawdopodobnie będzie trzeba dołożyć być może
drugie tyle, jeżeli wprowadzimy bilety po 1zł.
Radny Franciszek Brzyk, rozmawiałem kiedyś z prywatnymi przewoźnikami nie z naszego
terenu tylko z sąsiedniej gminy Pan ma powiedzmy kilka linii które obsługuje z tego wynika ze
on żeby być zadowolony, kolega tam mu jakąś linie mu odpuścił, gdzieś tam się dogadali o on
na niektórych liniach wychodzi na zero bądź czasem dopłaca i żeby na przykład nie stracić
pieniędzy żeby jeździć przez „małe wsie” i tam dopłaca ale kosztem tego na innych liniach
bilansuje całość. Teraz ci przewoźnicy chcieli by na przykład ze Słotwiny pod szpital i żeby był
bus pełny cały czas i żeby to był jedyny przewoźnik. Nie może tak być żeby był jeden
przewoźnik jeżeli ktoś chce startować proszę bardzo , ale tez trzeba zauważyć jeszcze jedną
sytuacje. Od momentu jak wszedł ten rynek przewozowy to niektórzy przewoźnicy typu
voyager itp. oni rozszerzają gdzieś indziej swoje kursy i szukają nowych rynków. Niektórzy
jeżdżą ledwo rzęchami a niektórzy potrafili zbudować solidną i rzetelną firmę. Czyli z tego
wynika że na tych samych warunkach działali i nawet gorszych bo nie mieli dotacji a potrafią
się na tym rynku utrzymywać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zakładamy że nie będzie to
wprowadzone ale ja uważam że jak będą bilety za 1zł to automatycznie na pewno wzrośnie
ale nawet utrzymując stałą tą frekwencje(ilość kursów jaką mamy) to liczba biletów
miesięcznych bo nie wiem ile miesięczny kosztuje ale niech kosztuje te 20-30zł na wszystkie
linie to nawet żeby mieć wszystkie linie to może dotyczyć każdego emeryta, ucznia, studenta
bo wtedy maja spokój z tym zagadnieniem.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, prawda jest taka ze co roku spada liczba osób
przewożonych spadek o mniej więcej o 7%. To że my wprowadzimy bilet za 1zł to nie znaczy
że ktoś będzie ekstra jeździł. Jeżdżą ludzie MPK wtedy, kiedy mają potrzebę. Myślę tak że nie
zwiększy się liczba osób jeżdżących MPK o te 60% co my zakładamy tylko co najwyżej o 20%.
Inspektor Zamówień Publicznych UM w Brzesku Zbigniew Matras proszę Państwa
tworzyłem to przedsiębiorstwo wydawałem licencje robiłem analizy co roczne nikt nie robi w
tym powiecie tylko ja. Wydaje mi się że zaszkodzimy prywatnym przewoźnikom tym o których
mówiliście i upadną te które są najsłabsze. Ludzie będą jeździć. Ta osoba która jeździ 2 razy
dziennie to będzie celowała w autobus. Ale ta osoba która jeździ okresowo, to w tedy ta osoba
będzie jeździć jak będzie tej osobie pasować. Jestem ostatnią osobą która będzie przeciwna
co państwo radni chcecie to będzie. Mówię o zagrożeniach a co ustalicie tak zrobimy z 1zł
biletem zdestabilizujemy rynek przewozowy.
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Następnie poruszono temat kursów do szpitala oraz sprawę kosztów dojazdu po paliwo dla
autobusów porównując to do ilości kursów i kosztów z tym związanych
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, przestawił, że Prezes RPK Bochnia
rozmawiał z nim na temat MPK Brzesko i stwierdził, że jest zainteresowany przejęciem MPK
Brzesko w całości na podstawie tych rozmów które myśmy przeprowadzili.
Inspektor Zbigniew Matras, wyjaśnił że Prezes RPK Bochnia jak likwidował 6-tkę to chciał
połowę dotacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, dodał, że obszerne dyskusja w sprawie
MPK świadczy o tym że w tym przedsiębiorstwem dzieje się źle. Wszyscy to wiedzą.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, nie ma miejscowości w Polsce gdzie transport
komunikacji miejskiej jest nie dotowany. To tez sobie musimy zdać z tego sprawę. Chodzi o to
na ile nas jest stać. Czy nas stać na coraz większe dotacje, czy nas nie stać czy idziemy w
kierunku wygaszania.
Radny Leszek Klimek, pointował, że chciałby zgłosić zmianę w statucie gminy rozdział 8
paragraf 50 ustęp 3. Mówi on, że Sołtysi pobierają ekwiwalent za udział w sesji , a proponował
bym żeby to było skreślone. A dodatkowa zmiana to zwrot poniesionych kosztów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk stwierdził, że należy tą sprawę oddać
sprawę do Radcy Prawnego.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zmianę uchwały Rady Miejskiej w Brzesku
dot. pobierania diety przez sołtysów. Głosowano jednogłośnie.

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, uważam że Sołtysi jak i przewodniczący osiedli
powinni mieć obowiązek jak do tej pory uczestniczenia w Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał a jak inaczej mamy zwrot kosztów
zweryfikować? Były też takie sytuacje że sołtysi nic nie robili i brali dietę. Po właśnie dlatego
się to zmieniło. Ale przynajmniej przyjdą na sesje i muszą być. Ale zwrot poniesionych kosztów
to jest inaczej dieta. To była jedyna metoda weryfikacji pracy prowadzonych przez Sołtysów.

Dyskusja na temat zmian w statucie, aby dietę dla Sołtysów zastąpić zwrotem poniesionych
kosztów.

Na posiedzenie przybyła Skarbnik Gminy Celina Łanocha, która przedstawiła i omówiła
następujące projekty uchwal: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
zmiany

Uchwały

Nr

V/23/2015

Rady

Miejskiej

w

Brzesku
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z

dnia

30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Brzeskiego,
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:
a.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015; głosowano

jednogłośnie.
b.

zmiany

Uchwały

Nr

V/23/2015

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

z

dnia

30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
głosowano jednogłośnie.
c.

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego, głosowano jednogłośnie.

d.

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego, głosowano jednogłośnie.

W związku z wyczerpaniem porządku

posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny

Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie. Obrady trwały od godz. 8:00 – 14:00

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
Jarosław Sorys
Opracowała:
Joanna Szczepka
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