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Protokół Nr 6/2016
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z
dnia 22 czerwca 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.8.00-13.00
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
Radny
Radny
Radny
Radny

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

6. Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji;
7. Radny Adam Smołucha- członek komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Burmistrz Grzegorz Wawryka;
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś ;
Skarbnik Celina łanocha;
Inspektor Zbigniew Matras;
Radny Marcin Ciurej Spółka MPK;
Naczelnik Bogdan Dobranowski.
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
i zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku posiedzenia tj w pkc. 2 komisja
wysłucha informacji przedstawicieli Spółki MPK w Brzesku na temat bieżącej
działalności spółki:
Porządek posiedzenia ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Ocena funkcjonowania spółki RPWiK.
2. Informacja na temat bieżącej działalności Spółki MPK w Brzesku.
3. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015r.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2016r.
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5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał.
Ad.1. Ocena funkcjonowania spółki RPWiK.
Informacje na temat działalności Spółki RPWiK wg. załącznika przedstawił Prezes
Spółki Zbigniew Gładyś.
W dyskusji z udziałem Prezesa RPWiK członkowie komisji analizowali tematy dot. min:
 Podłączenia się mieszkańców do kanalizacji głównie w sołectwie Jadowniki i
osiągniętego w związku z tym efektu ekologicznego,
 Rozbudowy oczyszczalni ścieków Zajazie i dalszych planów spółki w zakresie
skanalizowania ulicy Warszawskiej w Jasieniu jak również części wsi Jadowniki
po stronie południowej w jej dolnej części po uzyskaniu pozwolenia na budowę;
 Partycypacji Firmy Proster w kosztach uregulowania gospodarki wodno –
ściekowej, wykonania projektu kanalizacji sanitarnej i jej budowy.
Radny Krzysztof Ojczyk zapytał w temacie wielosegmentowej rozbudowy
oczyszczalni ścieków Zajazie w taki sposób by docelowo mogła przyjąć ścieki ze
środkowej części miasta Brzeska.
Radny Jarosław Sorys zapytał w temacie dot. strat wody na sieci wodociągowej,
czy tych strat jest mniej w porównaniu z latami poprzednimi.
Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział – spółka prowadzi wszelkie działania by
kiedyś uniezależnić się od oczyszczalni browaru. Prowadzony jest czynny monitoring
strat wody na sieci wodociągowej w wyniku czego straty są znacznie mniejsze, a sama
reakcja pracowników spółki jest od chwili kiedy tylko zostanie zauważony wyciek wody
na sieci.
Na zakończenie dyskusji opinia komisji:
Komisja Gospodarki Finansowej przyjęła do wiadomości informację na temat
funkcjonowania Spółki RPWiK w Brzesku za rok 2015. Jednocześnie komisja
pozytywnie ocenia zamiary inwestycyjne spółki na najbliższy okres. Głosowano
jednogłośnie
Następnie w bardzo szerokiej dyskusji członkowie komisji wraz z burmistrzem
Grzegorzem Wawryką, Naczelnikiem Bogdanem Dobranowskim i
Inspektorem Zbigniewem Matrasem omówili temat
dot. obowiązujących
zapisów w umowie Spółki RPWiK w Brzesku w temacie wyboru na stanowisko Prezesa
Spółki RPWiK w Brzesku oraz Wiceprezesa Spółki RPWiK.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił komisji do opinii projekt uchwały w
sprawie wyboru na stanowisko Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku. Poinformował
członków komisji o wcześniej dokonanej zmianie zapisów w umowie spółki RPWiK oraz
wydanej opinii prawnej radcy prawnego spółki, potwierdzonej również przez radcę
prawnego UM z której wynika iż Rada Miejska winna rekomendować kandydata na
stanowisko Prezesa Spółki.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przybliżył komisji co wynika z przedstawionej opinii
prawnej i orzeczeń sądowych oraz kto rekomenduje kandydata na Prezesa Spółki
RPWiK. Burmistrz zaproponował by w tej sprawie zwrócić się o interpretację prawną w
do wojewody małopolskiego.
W powyższej dyskusji radni poruszyli w swoich wypowiedziach kwestie przygotowania
projektu uchwały w tym temacie , doprecyzowania w krótkim czasie zapisów w
umowie spółki RPWiK w taki sposób by jasno zostało określone kto ma rekomendować
kandydata do funkcji Prezesa Spółki RPWiK.
Po dyskusji komisja podjęła wniosek o treści:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie opinii prawnej i
doprecyzowanie zapisów umowy Spółki RPWiK w Brzesku w taki sposób by miały
jednoznaczny charakter. Głosowano jednogłośnie

Ad.2. Informacja na temat bieżącej działalności Spółki MPK w Brzesku.
W dyskusji udział wzięli Zbigniew Matras Prokurent Spółki MPK w Brzesku oraz
Pan Marcin Ciurej Spółka MPK w Brzesku.
Radny Jarosław Sorys zapytał w temacie możliwości uruchomienia linii MPK na
trasie Brzesko - Jadowniki przez ul. Witosa.
W dyskusji członkowie komisji zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez
kierownictwo Spółki MPK w ostatnim okresie. Ponadto analizowano zagadnienia dot.:









wielkość dopłat z budżetu gminy do działalności Spółki MPK,
zawieszenia niektórych linii autobusowych na okres wakacji,
dowozu dzieci i młodzieży do szkół i zapewnienie im opieki w czasie dowozu
oraz i dodatkowych kosztów dla spółki z tego tytułu od nowego roku szkolnego;
potrzeb w zakresie zwiększenia dotacji dla spółki o 100 tysięcy złotych na zakup
taboru autobusowego – informacje w tym temacie przedstawił komisji
inspektor Zbigniew Matras ,
organizacji letnich rozkładów jazdy
oraz możliwości uruchomienia
dodatkowych kursów,
zbyt wysokich dopłat do Spółki i pracy Zarządu Spółki, możliwości
wykorzystania środków unijnych na odnowienie taboru;
przewozu pasażerów w czasie Światowych Dni Młodzieży.
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po dyskusji opinia komisji:
Komisja wysłuchała informacji na temat bieżącej działalności Spółki MPK w Brzesku.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2016r.
Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie, jednogłośnie przyjęła protokół z
posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 maja 2016 roku.

Ad.3. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015r.
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 omówiła Skarbnik Gminy Celina Łanocha.
Pani Skarbnik odpowiedziała również na zapytania członków komisji dot:



planu dochodów majątkowych i jego zmniejszenia w ciągu roku budżetowego;
wielkości spłaty długu gminy , wielkości współczynnika zadłużenia.

Po dyskusji opinia komisji:
Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Brzesko za rok 2015. Głosowano jednogłośnie

Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i
projektów uchwał.
Pani Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekt uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
Radny Adam Smołucha
stwierdził, że niektóre zadania zawarte w projekcie
uchwały przeznaczone zostały do realizacji na wnioski komisji. Zapytał dlaczego
wnioski komisji dot. przygotowania projektu budowy chodnika pryz ul. Małopolskiej w
Jadownikach nie są realizowane , dlaczego nie dba się o zrównoważony rozwój
wszystkich miejscowości w Gminie Brzesko.
Radny Jarosław Sorys przypomniał, że zostały zarezerwowane w budżecie gminy
jak również w budżecie powiatu środki finansowe na wykup działki w Jadownikach
celem odwodnienia ul. Małopolskiej. Należy zacząć realizacje zadania od początku ,
Wykup tej działki jest niezbędny by móc przystąpić do przygotowania i realizacji
budowy chodnika przy ul. Małopolskiej w Jadownikach.
Następnie Pani Skarbnik Celina Łanocha omówiła pozostałe projekty uchwał w
sprawach:
2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej;
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3) zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30
marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Brzeskiego;
4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na przebudowę
przepustu wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr
1443K Poręba Spytkowska – Bochnia w obrębie skrzyżowania z drogą
gminną ( ul.Skalna) w Porębie Spytkowskiej;
projekty uchwał od 1-4 zostały przez członków komisji Gospodarki
Finansowej przegłosowane pozytywnie , jednogłośnie.
5) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w
sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022.
Z treścią projektu uchwały zapoznał komisję Przewodniczący komisji
Jarosław Sorys.


Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z wnioskiem Pani I.N
dot. umorzenia zaległości finansowych względem Gminy Brzesko z
tytułu dzierżawy gruntu gminnego.

Naczelnik Barbara Odroń – Ferenc omówiła wniosek jw.
Członkowie komisji po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pani Naczelnik jednogłośnie
pozytywnie przychylili się do wniosku Pani I.N dot. umorzenia zaległości finansowych
względem Gminy Brzesko z tytułu dzierżawy gruntu. Głosowano jednogłośnie


Komisja zapoznała się z pismem Państwa M i L. G. w sprawie
podłączenia się
do kanalizacji przez sąsiada Panią M.W-F.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys zapoznał członków komisji z
przebiegiem dyskusji jaka odbyła się na posiedzeniu komisji Oświaty w tym
temacie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
(Pełna dyskusja członków komisji na płycie CD,
stanowi załącznik do protokołu komisji.)
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
………………………………………………..
Jarosław Sorys

Protokołowała: Inspektor BRM Marta Kółkowska

