Protokol Nr 2/2016
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
22lutego 2016r. odbytego w sali obrad Urzqdu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Glowackiego 51.

Komisja Gospodarki Finansowej obradowala w skladzie:

1.

- Przewodniczqcy komisji;
2. Radny Leszek Klimek - czlonek komisji;
3. Radny Franciszek Brzyk - czlonek komisji;
Radny Jaroslaw Sorys

4. Stanislaw Gora- czlonek komisji;
5. Krzysztof Ojczyk- czlonek komisji;
6. Grzegorz Kolbusz- czlonek komisji;
7.

Adam Smolucha- czlonek komisji;

Ponadto w posiedzeniu udzial wzigli:

o
o
o
.
o
.
.
o
o

Skarbnik Gminy - Celina Lanocha;
Burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka;

Sekretaz Gminy

- Stanislaw

Sulek;
Marek Dadej-Dyrektor BOSiR;
Zbigniew Matras- lnspektor UM w Brzesku;
Pawet Pabian- Prezes MPK Brzesko;
Radny Marcin Ciurej;
Kzysztof Bigaj- Kierownik Biura promocji UM w Brzesku;
Beata Pajor-lnspektor UM w Bzesku;

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Bzesku otwozyl
Przewodniczqcy Komisji Jaroslaw sorys. Na podstawie listy obecnosci stwierdzil
prawomocno56 obrad komisji.
Lista obecnosci stanowi zalqcznik nr

Przewodniczqcy

I

do protokolu.

komisji pzedstawil

proponowany pozEdek obrad,

w

kt6rym

zaproponowal zmiane, na komisig pzybyl prezes spolki MpK, aby om6wi6 projekt uchwaly

w

z.uiqzku

.

Przewodniczqcy zaproponowar by ten projekt om6wic jako punkt pierwszy
komisji. Poprawka zostala pzeglosowana jednogloSnie, jak ni2ej:

ty,
w

obradach

Porzadek posiedzenia:

1.

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia stref i cen urzqdowych za uslugi

pzewozowe Miejskiego Pzedsiebiorstwa Komunikacyjnego

Spolka

z o.o. w Bzesku

2.

lnformacja na temat funkcjonowania BOSiR

-

informacja pzeslana

w

wersji

elektronicznej.

3.

lnformacja na temat planowanych dzialai promocyjno
w Gminie Bzesko

-

-

kulturalnych

w

20'16 r.

informac.ia pzeslana w wersji elektronicznej.

4. Ptzyjecie protokolu z posiedzenia komis.ii odbytego w dniu 20 stycznia 2016 r.
5. Sprawy bie2qce i wolne wnioski rozpatzenie pism i projekt6w uchwal na sesjg
w miesiqcu lutym br.

Ad.

I

-

projekty uchwal pzeslane w wersji elektronicznej.

w sprawie ustalenia stref i cen urzgdowych za uslugi przewozowe Miejskiego

Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego Spolka z o.o. w Brzesku
Prezes MPK Pawel Pabian, podziqkowal czlonkom komisji, 2e umozliwienie zaopiniowania

projehu uchwaly. Nastqpnie poprosil Pana Marcina Ciureja, aby om6wil projekt uchwaly.
Pan Marcin Ciurej, dokonal om6wienia projektu uchwaly w sprawie ustalenia stref icen
urzgdowych za uslugi pzewozowe Miejskiego Pzedsiebiorstwa Komunikacyjnego Spolka

z

o.o.

w

Bzesku. Wydlu2one zostaja linie na wniosek pasa2er6w oraz kierowc6w

autobus6w.

Radny Franciszek Brzyk, poprosil o rozwazenie mo2liwoSci likwidacji ll strefy na linii nr g
w Okocimiu autobusu MPK.

Pzewodniczqcy komisji, zapytal, czy ,adny chce podjEc taki wniosek. Radny F. Bzyk
zgodzil siq. W zwiqzku z powyzszym podjqto wniosek o tre6ci:
Komisja wnioskuje do Burmistza Beeska o rozwazenie mo2liwosci likwidacji ll strefy na linii
Nr 9 w Okocimiu. Glosowano jednoglosnie.

Ad. 2 lnformacja na temat funkcjonowania BOSiR

-

informacja przeslana w wersii

elektronicznej czlonkom komisji.
Dyskusja,

PrzewodniczEcy komisji Jaroslaw Sorys, zapytal czy z roku na rok skala windykacji za
parkingi (nieuiszczenia) jest wigksza czy nie zmniejsza sig?

Dyrektor BOS|R Marek Dadei, odpowiedzial,2e coraz wigcej os6b placi, a z tego tytuty sq
wieksze przychody. Dodal, 2e jest wiqksza 5wiadomo66 mieszka6c6w, i2 dokonywane sq
bardzo szybko tytuty wykonawcze a nastQpnie egzekuc.je.

Radny Grzegorz Kolbusz, stwierdzil,2e nadal go nie pzekonuje utworzenia strefy platnego
parkowania pod Ko6ciolem Sw. Jakuba. Pzedstawil sytuacje jaka miala miejsce przed

kilkoma dniami, podczas nabo2ehstwa Drogi Kzy2owej i spowiedzi w parafii, gdzie
mieszkaicy otzymali mandaty. Radny poprosil, aby ,uczuli6" bardziej kontroler6w w tej
kwestii.

Pzewodniczqcy komisji zasugerowal, ze najlepszym sposobem jest aby Ksiqdz proboszcz

pzekazal takq informacje do Dyrektora BOS|R

a

Dyrektor pracownikom-kontrolerom.

Kontroler wie, 2e w danym dniu w danej godzinie ma zachowa6 ,,czujno66".

Przewodniczecy komisji Jaroslaw Sorys, zwr6cil uwagQ na fakt, 2e strefy platnego
parkowania pzynoszE duzy zysk. Natomiast czy sq,jakies plany na przyszlosc odnosnie
wydatk6w i dotacji z gminy.

Przewodniczqcy Rady Kzysztof Ojczyk, poinformowal, 2e jesli pzypomnimy sobie okres
ostatnich 7 lat, jak ksztaltowala sie struKura dochod6w i wydatkow BosiR-u jako calosci to
jestesmy du2o ponad milion na plus to co uzyskalismy dodatkowo po stronie dochod6w a
ni2eli to co mieli6my dotychczas.

Dyrektor BoSiR Marek Dadej, wyjasnil, ze koszty w strefie platnego parkowania, inwestycje
kt6re realizuje se konieczne by unowoczesni6 iw pewnym standardzie je realizowa6 a nie
jest ten cel jeszcze osiqgniety. Dyrektor dodal, 2e chce aby system windykacyjny z Urzgdem
skarbowym byl polepszony oraz monta2e dalsze parkomat6w. Zmieni sie po monta2ach
parkomat6w caly system. Poprosil, aby oceniaiqc strukture BoSiR nie lqczyli basenu ze
SPP.

Przewodniczqcy Rady Kzysztof Ojczyk, poruszyl sprawg lepszymi zmianami sposobu
zarzqdzania spolkami, zar6wno dotyczy to spolki MpK jak i BosiR. Stwierdzil, 2e idziemy
w dobrym kierunku. Poruszyl r6wnie2 kwestiQ zazqdzania szaletama miejskimi.

Radny Stanislaw G6ra, poprosil, aby dyrektor zastanowil siQ nad utworzeniem na obiekcie
krytej plywalni lodowiska.

Radny Grzegoz Kolbusz, poprosil

o

rozwa2enie pomysle6 mozliwosci zorganizowania

zawod6w w kregle dla os6b niepelnoprawnych.

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, dodal, ze co roku WTZ organizujq spartakiadg,
gdzie Gmina dofinansuje co roku tq imprezq.

Komisja zapoznala sie z informacjq na temat funkcjonowania BOSIR i pozytywnie opiniuje
funkcjonowanie i dzialania BOSiR. Glosowano jednogloSnie.

Ad,3 lnformacja na temat planowanych dzialaf promocyjno
w Gminie Brzesko

-

-

kulturalnych w 2016 r.

informacja przeslana w wersji elektronicznej.

Kierownik Biura Promocji UM w Bzesku Krzysztof Bigaj dokonal om6wienia w poszczeg6lne
dzialania:

Styczeri 2016 Organizacja: szopki bo2onarodzeniowej, pochodu Tzech Kr6li,Spotkania

noworocznego, Wsp6lorganizacja- WOSP, Grand Prix Gminy Bzesko
Klasycznych, XI Konkursu Kolqd

i

w

Krqglach

Pastoralek., O Muszlg 5w. Jakuba", turnieju szachowego

im. Stanislawa Migdala,
Luty 2016 Wsp6l,organizacja- Biegu Tropem Wilczym ( bieg pamigci Zolnier4 Wyklqtych),
Memorialu pilkarskiego im. Adama Gacka

,

rozpoczqcie dzialai organizacyjno-promoryjnych

zwiqzanych ze SOU 2Of6 Krak6w, )C0r' iecie ZP|T Porgbianie

Marzec 2Ot6 Organizacja- Swiqto Kobiet
i koncert6w, Wsp6lorganizacja-konkursu

Niepokorni,

w

Gminie Bzesko-

spotkari

historyczno-plastycznego ,, 2o+nierze Niezlomni,

pamietamy",

Wyklqci-

10

Apelu

Pamigci

o Zolniezach Wykletych- RCK-B,turnieju pllkarskiego ,, Powitanie wiosny" na Orliku, Gmlnny
Turniej Ortograficzny- ,, Mistz Ortografii".
Kwiecieri 2016

wsp6lorganizada: obchod6w rocznicy katastrory smoleriskiej,

sezonu motocyklowego-Jadowniki, Mistzostw Polski Niewidomych

i

otwarcia

9abowidzqcych w

krqglach, )C(V -lecie ZPiT Porqbianie

Maj 2016 Organizacja: Swiqta

3 Maja, Bieg Chztu

Dzieri Flagi, Urodziny Jana Pawla

II

Polski (7.05) Wsp6lorganizada:

na Rynku, 1050 rocznica chrztu Polski- ,,

Piastowe

,r'"0.;.hre"-projekt
z bud2etu obywatelskiego woj. Malopolsklego, Zawody Plywackie z oka4i 3maja
Czerwiec 2016 Organazaqa:

Dziei Dziecka,Targ staroci, ,.Piastowe Dziedzictwo'L1oso

lecie chrztu Polski. Wsp6loryanizacja: Piknlki soleckie, Dni Bneska, Przygotowanie Punktu

Informacji Turystycznej na SOtut, 1O5O rocznica chrztu Polski- ,, Piastowe Dziedzictwoaprojekt
z bud2etu obywatelskiego woj. malopolskiego

Lipiec-sierpien 2016 Organizada :,,Muzyczny Rynek"

6

koncert6w, SDM 2016, Turniej

Solectw iOsiedli ( Porqba Spyd<owska)

Wzesielr 2015 Organazacja; Grand Prix Malopolski

w

rocznica bombardowania pociEgu ewakuacyjnego
Wsp6lorganizacja: Otwarte Mistzostwa

Brzeska

,

Boksie ,Swiqto Chleba 6.09

na

9otwinie-, Marsz

77

PamiQci

w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistza

Bzeska, zakohczenie sezonu motocyklowego-Jadowniki i Bzesko
Pa2dziernik 2016 Wspolorganizacja-

XffI

Miqdzynarodowa

Jesiei Literacka Pog6na,

Miqdzygminny Ptzeglqd Rqkodziela i Kuchni Regionalnej-Porqba Spytkowska

Listopad 2015 Organizaqa: Swiqto Niepodlegio5ci, Zawody Plywackie

z

oka4i

11 Listopada, Turnirj Krqglarski Kupc6w
Grudzieri: Szopka Bozonarodzeniowa, MotoMikolaje-Brzesko[asieri

Nastepnie om6wil organizacje ze strony uzgdu

w obchodach Swiatowych Dni

Mlodzie2y.

Pzedstawil przybli2one koszty oraz dzialania jakie zostaly ju2 podjgte i jakie sE planowane
w dalszym ciqgu.

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk, poruszyl sprawg aby Gmina objela patronatem

Pikniku Wojskowego

w

Mokzyskach

i

wpisala

w

harmonogram

wydazei

wraz

z wspffinansowaniem koszt6w. Przede wszystkim chodzi o to by to wydarzenie mialo swojq
range.

Komisja pzyjgla do wiadomo6ci informacjg na temat dzialalnosci Biura Promocji
i pozytywnie opiniuje informacje przedstawionq pzez Kierownika Biura Promocji,
jednocze6nie wnioskuje do Burmistza Bzeska o objecie Pikniku Wojskowego
w Mokrzyskach patronatem Gminy Bzesko Inadania temu wydarzeniu odpowiedniej rangi.
Glosowano jednoglo6nie.
Ad. 4 Przyjgcie protokolu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 stycznia 2016 r.
Protokol z komisji z dnia 20 stycznia 2016r. zostal pzyjqty jednoglo6nie.

Ad. 5 Sprawy bieiqce i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projekt6w uchwal na sesjg
w miesiqcu lutym br. - proiekty uchwal przeslane w wersji elektronicznej.
Skarbnik Gminy Celina Lanocha dokonala om6wienia dw6ch uchwal na najbli2szq sesje:

-

zmiany uchwaty Bud2etowej Gminy Bzesko na rok

2016;

zmiany Uchwaly Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej Prognozy
Finansowej;

Przewodniczacy Rady Krzysztof Ojczyk, poruszyl temat konieczno5ci wybudowania
parkingu pzy nowej hali sportowej pzy PSP Nr 3 w Bzesku.
Radny Gzegorz Kolbusz, poinformowal, ze poruszal juz ten temat wczesniej na komisji

pzedstawil,

2e

bqdzie potzeba wybudowania tam parking

to

zostal

-

problem

zbagatelizowany.
Nastepnie Skarbnik Gminy Celina Lanocha, pzedstawila informacje o przesuniQciu rezeruy
celowej na modernizacjq dr6g.
Komisia pozytywnie jednoglo5nie opiniuje pzeznaczenie rezerwy celowej na modernizacig
dr6g gminnych w tym drogi osiedlowe.

Przewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk, poruszyl problem pzylqczy pzez RPWiK.
Wyja5nil, 2e spolka jest zobowiqzana do uzyskania efektu ekologicznego w postaci
wskaznika miezonego liczbq korzystajqcych z podlEczenia do wybudowanej sieci kanalizacji
sanitamej w wysoko5ci 3.720 os6b. Z jego informacji wynika, 2e spolka nie osiqgnie takiego
efektu
i bgdzie musiala zwroci6 uzyskanq dotacje.

Projekt uchwaly w sprawie zawarcia pzez Gming Bzesko umowy partnerskiej z Wojewodq

Matopolskim dotyczqcej realizacji projektu

pn. ,Rewaloryzacja wybranych cmentazy

wojennych z okresu lwojny Swiatowej polo2onych na terenie Brzeska, Tamowa, Krakowa,
Wadowic oraz powiat6w bocheriskiego itarnowskiego, jako zespolu dziedzictwa o znaczeniu
miQdzynarodowym"- om6wila lnspektor Beata Pajor-

Na posiedzenie przybyl Burmistz Bzeska Gzegoz Wawryka. Pzewodniczqcy komisji
Jaroslaw Sorys, poinformowal,2e radni sq zaniepokojeni sprawq efektu ekologicznego, czyli
sprawa podlqczy do kanalizacji.

w miesiqcu
uzedu, Pan soltys danej wsi iPan

Burmistrz Bzeska Grzegorz Wawryka, wyja6nil, 2e ustalono na spotkaniu

skladzie: pracownik z
Pzewodniczqcy osiedla oraz pracownik RPWiK-u, by zwiqkszy6 efektywno6c pzylqczy.
Spotka przedluzyla o pol roku termin. Wyja6nil, 2e zostala inwestycja pzylqczy w Jasieniu
styczniu

by osoby w

ozz na Slotwinie. Dodal, 2e

wymaga od Prezesa pzede wszystkim spraw takich jak:

rozbudowa ,,zajazia" dokof czenie kanalizacji Porerby Spytkowskiej. Poinformowal r6wnie2,

2e 16 marca odbgdzie sig spotkanie w sprawie cel6w izamiezefi RPWiK z radnymi oraz
Prezesem RPWiK.

Pzewodniczqcy komisji Jaroslaw Sorys odczytal pismo Bzeskiego Towarzystwa ,Gryf'
w sprawie pzeznaczenia Srodk6w finansowych na zorganizowanie Konferencji ,,Rola rodziny

Goe26w Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Poludniowej w XIX
i XX wieku".

W dyskusji poruszono sprawQ pozostalych sponsor6w, zasadnoSci ptzyznania

Srodk6w

finansowych.

Radny Franciszek Bzyk, pzedstawil czlonkom komisji sprawe spadkobierc6w rodziny
Goetz6w.

Komisja przyjqla

do

wiadomo6ci pismo Bzeskiego Towazystwa ,,Gryf"

w

sprawie

pzeznaczenia Srodk6w finansowych na zorganizowanie Konferencji ,Rola rodziny Goetz6w
Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Poludniowej w XIX i XX wieku",

jednocze5nie komisja wnioskuje do Burmistrza Bzeska o zwr6cenie siq do rodziny Goetz6w
o rozwazenie mo2liwoSci przekazania eksponat6w do tworzacego sig Muzeum. Glosowano

jednoglo6nie.
Komisja zaopiniowala nastgpujqce projekty uchwal w sprawach:

a.

zmiany uchwaly Bud2etowej Gminy Bzesko

na rok 2016; glosowano

jednoglo6nie;

zmiany Uchwaly Nr XXI/148I2016 Rady Miejskiej w Bzesku z dnia
28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

b.

Wieloletniej Prognozy Finansowej : glosowano 5 za,

I wstrzymuiqcy,

0 przeciw.

c.

w sprawie ustalenia stref i cen urzqdowych za uslugi przewozowe Miejskiego
Pzedsiqbiorstwa Komunikacyjnego Spolka z o.o. w Brzesku. Glosowano 5 za,
I wstrzymujqcy, 0 przeciw.
w sprawie zawarcia przez Gming Bzesko umowy partnerskiej z Wojewodq
d.
Malopolskim dotyczecej rcalizacji projehu pn. ,Rewaloryzacja wybranych cmentazy
wojennych z okresu I wojny Swiatowej polozonych na terenie Bzeska, Tarnowa, Krakowa,
Wadowic oraz powiat6w bochefiskiego itarnowskiego, jako zespolu dziedzictwa o znaczeniu

miqdzynarodowym'; Glosowano jednoglo6nie.

Na posiedzenie przybyla Pani Marta Kostz reprezentant sieci sklep6w ,Spar"

wraz

z inwestorem. K6ry na terenie Gminy Brzesko ma sklep marki ,Spa/'.
Przewodniczqcy komisji odczytal treS6 pisma Mw os6b

w sprawie pzesunigcia

koncesji

alkoholowych powy2ej 4,5 % z gastronomii na detal.
Pani Marta Kostz, wyja6nila,2e brak koncesji alkoholowej uniemozliwia prowadzenie sklepu

w pelnowymiarowym formacie. Sklep dziala od 16 kwietnia 2015r. i od tego czasu staraje sie
o pzyznanie koncesji alkoholowej. Zatrudniajq 7 os6b, sa to mieszkanki Bzeska. Dodala, 2e
sklep wspiera szkolg podstawowq.

Sekretarz Gminy Stanislaw Sulek, wyjasnil, 2e jest

I

wolnych koncesji w gastronomii.

Pzewodniczqcy komisji, poinformowal, ze sprawa ta trafi pod obrady na najblizszej sesji
i w6wczas zostanie ostatecznie podjqta decyzja.

Komisja zapoznala sig z pismem oraz wyjaSnieniami w tej sprawie.

W zwiqzku z wyczerpaniem porzqdku posiedzenia Przewodniczqcy Komisji Radny
Jaroslaw Sorys zamknql jej posiedzenie. Obrady trwaly od godz. 8:00 - 12:40

isji Gospodarki

ikidi w Brzesku

bl/
!,
orysl r
Y

8

