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Protokół Nr 12/2016
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z
dnia 21 grudnia 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.8- 10.30
Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na
nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się w aktach komisji.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji;
Radny Leszek Klimek – członek komisji;
Radny Franciszek Brzyk – członek komisji;
Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji;
Radny Stanisław Góra- członek komisji.

6. Radny Adam Smołucha- członek komisji;
Nieobecny Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji;

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Burmistrz Grzegorz Wawryka
Skarbnik Celina Łanocha
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 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia komisji z
uwagą – w pkc. 1 jest analiza i przyjęcie projektu budżetu na rok 2017 ,
zaproponował by w tym punkcie komisja dokonała tylko analizy projektu budżetu , a
przyjęcie projektu pozostawić na miesiąc styczeń, bo właśnie w styczniu budżet
będzie przyjmowany na sesji. Propozycja przewodniczącego komisji doi
przedstawionej zmiany została przyjęta pozytywnie jednogłośnie przez komisję.
Projekt porządku posiedzenia komisji po zmianach:
1. Analiza projektu budżetu na 2017 r.
2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków
i projektów uchwał.
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Ad.1. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
Zaproszona na posiedzenie komisji Skarbnik Gminy Celina Łanocha
omówiła dochody budżetu gminy.
Dochody bieżące zaplanowano głównie na podstawie wykonania roku 2016.
Pani Skarbnik przedstawiła wielkość subwencji oświatowej na 2017 rok, która jest
mniejsza w porównaniu do kwoty subwencji na rok 2016, ponieważ w roku 2017
gmina nie otrzyma części subwencji wyrównawczej ogólnej ze względu na to iż
dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie jest większy niż na jednego
mieszkańca w kraju. W tym roku część wyrównawcza jaką nie otrzymamy wynosi
2.112,371 zł, jest to znaczna kwota, której nie będziemy mieć. Wiadome jest, że do
tego dochodu wlicza się wszystkie skutki zastosowanych ulg, zwolnień i nie
zastosowania stawek podatkowych maksymalnych , ale zawsze te skutki były
wliczane i ta część wyrównawczą gmina otrzymywała. Myśli iż głównym powodem
takiego stanu jest dobra realizacja dochodów od osób prawnych z podatków CIT. Po
przeliczeniu okazało się, że ten dochód na 1 mieszkańca mamy tylko o 7 złotych
wyższy, a straciliśmy prawie 2 miliony złotych. Taka kwota przy wydatkach
bieżących ma bardzo duże znaczenie.
Ponadto pani Skarbnik przedstawiła:
wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, największa dotacja
jest na świadczenie 500 plus gdzie jest to kwota ponad 18 mln złotych co
powoduje również wzrost wydatków bieżących,
wielkość dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminy,
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz
pozyskane środki z UE min. na modernizację ul. Zachodniej w Jadownikach;
wielkość dochodów z podatków lokalnych – gdzie będzie autopoprawka do
projektu budżetu ponieważ niższy będzie podatek rolny natomiast wyższy
podatek od nieruchomości.
Następnie Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła wydatki budżetowe gminy
na 2017 rok. Wydatki założono na poziomie roku 2016 w przeważającej części są to
wydatki mniejsze np. bieżące. Wzrost nastąpił na wydatkach bieżących opieki
społecznej i co się na to składa. Nastąpił wzrost wydatków bieżących na zadaniu
oświata i wychowaniu oraz w pozostałych działach gdzie wydatki bieżące zostały
zaplanowane na minus w stosunku do tego co jest aktualnie. W projekcie budżetu
na rok 2017 została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 300 tysięcy złotych oraz
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rezerwa na wydatki statutowe jednostek oświatowych w kwocie 230 tysięcy złotych
ponieważ znacznie zostały ograniczone wydatki na placówkach oświatowych.
Większa jest również rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe co jest związane
z likwidacją gimnazjów i ewentualną wypłatą odpraw emerytalnych , przedstawiła
wysokość pozostałych rezerw budżetowych. Wszystkie wydatki inwestycyjne są
literalnie w projekcie budżetu wymienione. Pozostała nadwyżka budżetowa zostanie
przeznaczona na wykup obligacji gminy w kwocie 3 mln złotych.
Pytania w dyskusji:
Radny Jarosław Sorys poinformował, że ze środków finansowych sołectwa został
wykonany projekt budowy oświetlenia ulicy Lipowskiej w Jadownikach. Ulica ta jest
kamienista , krótka , jest tam kwestia dobudowy 6 słupów oświetleniowych , wniosek
w tym temacie był od wielu lat zgłaszany do projektów budżetów. Jest to zadanie
uchwalone przez zebranie wiejskie dlatego wnioskuje by w ramach środków
zabezpieczonych w budżecie gminy na oświetlenia (50 tysięcy złotych) oświetlenie
ul. Lipowskiej zostało wykonane. Ponadto radny zawnioskował o wykonanie naprawy
nakładki asfaltowej na ul. Nadbrzeżnej. Radny przypomniał historię wykonania
przedmiotowej nakładki na ul. Nadbrzeżnej. Koszt wykonania tego zadania na
pewno nie będzie wysoki.
Ponadto radny Jarosław Sorys zwrócił uwagę , że na Jadowniki w roku bieżącym
są zapisane projekty dwóch odcinków chodników. Te dwa projekty były zgłoszone do
projektu budżetu roku 2016 i zgodnie z zapisami przechodzą na rok następny i są
ujęte w WPF. Ponadto została zaplanowana przebudowa drogi przy ul. Zachodniej w
Jadownikach – w roku ubiegłym zadanie zostało zaplanowane do wykonania za kwotę
150 tysięcy złotych, jednak tych środków nie wykorzystaliśmy w roku ubiegłym udało
się nam również uzyskać dofinansowanie dlatego cała kwota tych środków wzięła
się z zadania które zostało zaplanowane ale nie wykonane w roku ubiegłym. Chce
by komisja o tym wiedziała , że nie są to nowe środki tylko kwoty z roku ubiegłego.
Osobiście jest za tym by podział środków budżetowych był proporcjonalny.
W dalszej dyskusji radny Jarosław Sorys zapytał w sprawach zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie gminy na :







wykonania projektu budowy chodnika w Jasieniu- kwota 39 tysięcy złotych
– wyjaśnienia przedstawił radny Leszek Klimek ;
budowy magistrali wodociągowej w Porębie Spytkowskiej – kwota 100
tysięcy złotych jako wkład własny gminy – wyjaśnienia przedstawiła
Skarbnik Celina Łanocha ;
remont remizy w Buczu - zabezpieczenie środków finansowych jako wkład
własny do wniosku Małopolskie Remizy – wyjaśnienia przedstawiła
Skarbnik Celina Łanocha ;
kwota 10 tysięcy złotych na projekt remontu remizy OSP w Porębie
Spyktowskiej, czy ten remont jest konieczny – na zapytanie odpowiedział
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radny Stanisław Góra , dot. to remontu pomieszczeń uzyskanych od Kółka
Rolniczego , majątek ten był przekazany sołectwu, który jest dysponentem
tego budynku teren jest na pewno na majątku gminy.
budżet obywatelski – brak zabezpieczenia środków finansowych w
budżecie na 2017 rok – Skarbnik odpowiedziała, że brak jest
zabezpieczonych środków ponieważ RM nie podjęła uchwały mimo iż była
komisjom przedstawiona pod obrady w miesiącu październiku. Ciężko
byłoby w tym projekcie budżetu wyodrębnić te środki bo nie ma z czego
bo mamy inne ważne zadania jak np. reforma oświaty, która na pewno
będzie nas w tym roku kosztować więcej bo nie wiemy jak to wszystko
będzie wyglądało po reformie. Z budżetu obywatelskiego w ostatnim czasie
zostały wykonane tylko place zabaw dlatego można by przyjąć taka
zasadę, że budżet obywatelski można uchwalać np. co dwa lata. Osobiście
jest za tym by tworzyć większe rezerwy budżetowe.

W dalszej dyskusji komisja odniosła się do propozycji radnych by np.:










w ramach środków z budżetu obywatelskiego wykonać projekt budowy
chodnika przy ul. Małopolskiej w Jadownikach – o co wnioskował radny J. Sorys
radny Stanisław Góra - przedstawił zalety wybudowania placu zabaw w
Porębie Spyktowskiej ze środków w ramach budżetu obywatelskiego;
Ponadto radny odniósł się do wielkości środków zabezpieczonych w projekcie
budżetu na budowę oświetlenia ulicznego. Pieniędzy jest bardzo mało
dlatego należałoby zapytać merytoryczny wydział , którym projektom upływa
termin ważności i wspólnie zadecydować o ich realizacji .
radny J. Sorys zaproponował by popatrzeć kilka lat do tyłu i zobaczyć w
której miejscowości i za ile oświetlenie było wybudowane;
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że w tym roku merytoryczny wydział
zawnioskował wprowadzenie do WPF zadania, ponieważ jest problem z
projektami – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia
ulicznego na ul. Lipowskiej w Jadownikach oraz w Porębie Spyktowskiej przy
ul. Bartłomieja i Bystrej w Brzesku przy ul. Brzegowej i Brata Alberta jest to
kwota 15.332 złote , być może uzyskają dofinansowanie , dla ostrożności
zadanie zostało zapisane w WPF by można było aneksować umowę od
następnego roku.
Radny Franciszek Brzyk nawiązał do dyskusji w sprawie dobudowy nowych
punktów oświetleniowych oświetlenia ulicznego , wysokości kosztów
utrzymania, należy oddzielić zadania inwestycyjne od zadań remontowych w
tym zakresie.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, że tak jak powiedziała pani skarbnik projekt
budowy oświetlenia w Jadownikach na ul. Lipowskiej winien być zrobiony
jeszcze w tym roku, jeśli nie będzie to zostanie wykonany w I kwartale roku
przyszłego , a w drugim kwartale winno zostać zadanie wykonane.
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W dalszej dyskusji członkowie komisji omówili temat związany z propozycją budowy
oświetleń ulicznych w tych miejscowościach gdzie jest aktualna ważna
dokumentacja techniczna.
Analizowano zagadnienia dot. :






sprzedaży działek na Pomianowskim Stoku;
wykonania nakładki asfaltowej na ul. Wiśnickiej w Jasieniu – wniosek zgłosił
radny Leszek Klimek w 2015 roku środki zostały zabezpieczone jednak RM te
środki zabrała na inne zadanie. Radny Klimek zawnioskował również w
sprawie potrzeby budowy oświetlenia ulicznego na ul. Kasprowicza w
Jasieniu;
pani skarbnik poinformowała o potrzebie wprowadzenia autopoprawek do
przedstawionego radzie projektu budżetu na rok 2017;
Burmistrz Grzegorz Wawryka nawiązał do planowanej reformy oświaty ,
gdzie pojawiają się coraz to nowe problemy związane głównie z potrzebą
przekształcenia placówek oswiatowych i z utratą pracy przez nauczycieli
głownie gimnazjów.

Po dyskusji wniosek komisji:
Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z projektem Budżetu Gminy Brzesko
na 2017 rok i wnioskuje o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań :
1)

budowa oświetlenia na ul. Lipowskiej w Jadownikach;

2)

wykonanie remontu nakładki asfaltowej na ul. Nadbrzeżnej w Jadownikach;

3)

wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiśnickiej w Jasieniu

Radny Stanisław Góra przypomniał, że od przeszło dwóch lat są próby uratowania
ul. Skalnej w Porębie Spytkowskiej gdzie miejscami już asfaltu nie ma. Nie udało się
wykonać tego remontu z dofinansowaniem z zewnątrz. Gdyby były w ciągu roku
jakieś środki ponadplanowe to bardzo prosi by mieć to na uwadze bo szkoda tej
drogi.
Burmistrz odpowiedział, że są szanse w tym zakresie jednak dopóki nie zostanie
ukończony wodociąg w Porębie nie będzie wprowadzanych innych inwestycji.
Radny Adam Smołucha nawiązał do wniosku Pana H.A z Poręby Spytkowskiej w
sprawie ul. Granicznej dot. budowy drogi i oświetlenia ulicznego.
Radny Stanisław Góra wyjaśnił radnemu jakie do chwili obecnej zostały
poczynione działania w tym zakresie przez sołectwo Poręba Spytkowska . Odcinek
tej ulicy wynosi 2,5 km jest dość długi , w ubiegłym roku był również składany
wniosek o wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Granicznej.
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Radny Jarosław Sorys odniósł się do wniosków sołectwa Poręba Spytkowska w
tym również do wniosku w sprawie budowy oświetlenia ulicznego ul. Granicznej. Tak
jak powiedział wcześniej nie mogą być składane równocześnie 3 różne wnioski od
radnego od RS i od mieszkańca. My nie będziemy decydować za was mieszkańców
w jakiej kolejności te wnioski winny być realizowane. Jeśli uda się to podzielić zadanie
to należy go wykonywać segmentami bo nie uda się tego wykonać wszystko naraz.
Poddaje to pod rozwagę samorządu wiejskiego by dojść w tym zakresie do
porozumienia.
Radny Stanisław Góra przypomniał, że 3 lata temu składał wniosek do budżetu o
środki na ul. Graniczną , dokumentacja jest bardzo droga i nie było szans by to
dostać.
Radny Franciszek Brzyk – stwierdził, że skoro w ogólnym budżecie jest
zaplanowana kwota 50 tysięcy złotych na oświetlenia , odjąć 15 tysięcy które
zabraliśmy w roku bieżącym to pozostała kwota 35 tysięcy raczej nie wystarczy na
realizacje tych wszystkich pozostałych oświetleń i należy bezwzględnie tych środków
dołożyć. Radny zaproponował by wyliczono ile faktycznie będzie kosztowała
realizacja zaproponowanych zadań w budżecie . Jeżeli realizacja będzie droga to nie
ma sensu projektować dodatkowych oświetleń skoro nie mamy na nie środków.
Należałoby zrobić projekt z przewidywalną realną szansą realizacji zadania by nie
było tak jak w przypadku ul. Rzeźniczej, że zrobiony został projekt za spore pieniądze
i potem nie został zrealizowany.
Radny Adam Smołucha stwierdził, że oświetlenie uliczne jak we wniosku należy
wykonać tam gdzie jest najwięcej zabudowań i na skrzyżowaniach , a nie na każdym
słupie bo nie ma takiej potrzeby.
Radny Jarosław Sorys stwierdził , że na zebraniu wiejskim winno to być ustalone i
winna być podjęta uchwała zebrania wiejskiego.
W dalszej dyskusji komisja odniosła się do tematu potrzeby opracowywania
projektów technicznych w czasie kiedy będą realne szanse ich realizacji.
Następnie Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekty uchwał w sprawach :
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko;
3) zmiany uchwały Nr XXXI/209/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
26 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu;
pytań członków komisji brak.
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Opinia komisji:
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
5) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko;
6) zmiany uchwały Nr XXXI/209/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
26 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu
Ad.2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys przedstawił komisji propozycje planu
pracy komisji na 2017 rok.
Radny Stanisław Góra odniósł się do pkt. podziału środków
wykorzystania ich przez organizacje pozarządowe.

finansowych i

Radny Grzegorz Kolbusz zawnioskował by pkt. dot. sprawozdania z działalności
Spółki MPK przenieść na miesiąc luty .
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys
zaproponował by
na kolejne
posiedzenie komisji radni przygotowali i przedstawili swoje uwagi do planu pracy i
wówczas komisja przyjmie plan pracy na rok 2017.
Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i
projektów uchwał.
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała :


Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z wnioskiem
Prezydium Brzeskiej Rady Seniorów o zabezpieczenie w budżecie
gminy na rok 2017 środków finansowych na realizację programów na
rzecz osób starszych.

Po dyskusji podjęto wniosek o treści:
Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z wnioskiem Prezydium Brzeskiej Rady
Seniorów o zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2017 środków finansowych na
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realizację programów na rzecz osób starszych. Komisja informuje , że ewentualny
przydział środków będzie możliwy po przedstawieniu konkretnych projektów w
trakcie roku budżetowego. Głosowano jednogłośnie



Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców sołectwa Mokrzyska
ul. Sąsiedzka dot. wykonania remontu ulicy i wnioskuje do
Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości realizacji wniosku
mieszkańców w miarę posiadanych środków
finansowych w
budżecie roku 2017. Głosowano jednogłośnie



Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana H.A dot. wykonania
projektu budowy chodnika oraz oświetlenia ulicznego w Porębie
Spytkowskiej.

Radny Adam Smołucha stwierdził, że najbardziej rozsądne w tym temacie byłoby
wykonanie przynajmniej dokumentacji technicznej
budowy przedmiotowego
oświetlenia ulicznego.
W dyskusji radny Stanisław Góra wyjaśnił komisji na jakich warunkach
przedmiotowe zadanie może być wykonane biorąc pod uwagę, że droga jest w
zarządzie powiatu.
W dyskusji członkowie komisji zaproponowali iż komisja podejmie dalsze działania
po uzyskaniu decyzji dot. przebudowy drogi w ramach środków pozyskanych z
MRPO.
Wniosek komisji:
Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana H.A dot. wykonania projektu
budowy chodnika oraz oświetlenia ulicznego w Porębie Spytkowskiej oraz
odpowiedzią na pismo Starosty Brzeskiego. Komisja informuje iż podejmie
dalsze działania po uzyskaniu decyzji dot. przebudowy drogi w ramach
środków pozyskanych z MRPO. Głosowano jednogłośnie


Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wysokość stawki czynszu najmu
stanowiącej stawkę wywoławczą do przetargu na najem lokalu użytkowego
położonego w budynku zarządzanym przez MZGM Brzesko , zlokalizowanym
w Brzesku przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 na działalność usługowohandlową – miesięczna stawka czynszu jako stawka wywoławcza do
przetargu na najem w. w lokalu wynosi 10,00 za 1 m2 netto. Do
powyższej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.8.00 – 10.30

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
Jarosław Sorys

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
Biuro Rady Miejskiej w Brzesku
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