Protokół Nr 6/2018
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
21 czerwca 2018 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.9.00- 11.30
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;
7. Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Skarbnik Celina Łanocha;
 Burmistrz Grzegorz Wawryka;
 Prezes Spółki BZK Janusz Filip;
 Inspektor Teresa Rózak.
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, który
przyjęty jednogłośnie jak niżej.
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 maja 2018.
( protokół jest wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 51 .)
2. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 r.
3. Informacja n/t funkcjonowania BZK. ( inf. email)
4. Działalność MPEC z uwzględnieniem wyniku finansowego Spółki.( Inf. email)
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w
miesiącu czerwcu br.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 maja 2018.( protokół
był wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 51.)


Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 24 maja 2018 roku został przyjęty
jednogłośnie;

Ad.2. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 r.
Analizy wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2017 dokonała Skarbnik Gminy Celina
Łanocha.
Pytania członków komisji do przedstawionego sprawozdania dot. min. rosnących
wydatków bieżących wyższych niż dochody budżetowe. Pani Skarbnik poinformowała iż jest
to bardzo niepokojące zjawisko ponieważ koszty utrzymania są coraz większe , pracownicy
piszą wnioski o podwyżki wynagrodzeń np. z MOPS, a nie ma na to wolnych środków w
budżecie . Coraz większe koszty utrzymania są w zakresie opieki społecznej, oświaty – zwraca
na to uwagę.
Następnie Skarbnik Gminy omówiła wg. załączników do protokołu projekty uchwał w
sprawach:
 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w sprawie środków finansowych
zabezpieczonych na utworzenie ścieżek rowerowych Trasy Pogórza w wyniku czego gmina
musi zabezpieczyć środki finansowe na koszty obsługi tego projektu.
W dyskusji ponadto zwrócono uwagę na zagadnienia związane z :


Członkowie komisji odnieśli się do partycypacji Gminy Brzesko w kosztach budowy
chodników przy drogach powiatowych np. w Sterkowcu;



Radny Jarosław Sorys poruszył temat zabezpieczenia w budżecie środków
finansowych na wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Małopolskiej w
Jadownikach i dokonanych zmian w tym zakresie przez Powiat Brzeski tj. zwrotu części
środków i opóźnienia w wykonaniu projektu. Nie kwestionuje zasadności wykonania
przyjętych zadań przez powiat , ale taki sposób gospodarowania środkami przez
powiat w przypadku ul. Małopolskiej nie podoba mu się. Ponadto radny zapytał w
sprawie prowadzonej termomodernizacji PSP Nr 1 w Jadownikach - zauważono iż w
czasie prowadzonych prac odwadniających budynek nie
zaprojektowano
odprowadzania wody opadowej z odwodnienia do rzeki Grodnej. Jest to bardzo ważna
sprawa, należy się zwrócić do projektanta i wykonawcy prac aby to odwodnienie
zostało wykonane.
W dyskusji Burmistrz zapoznał komisję z wielkością dotacji – partycypacji jakie co
roku przekazuje Gmina Brzesko dla Powiatu na budowę dróg , ulic i chodników.

Następnie Skarbnik Gminy Celina Łanocha
projekty uchwał w sprawie:

omówiła wg. załączników do protokołu



zmiany Uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia
2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; - Pytań
radnych brak.



zmiany uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę
chodników; - Pytań radnych brak.

Po dyskusji opinie komisji:
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:

1.









zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018; - głosowano jednogłośnie;
zmiany Uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia
2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;- głosowano
jednogłośnie
zmiany uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę
chodników; głosowano 4 za, 2 wstrzymujące;
upoważnienia Burmistrza Brzeska do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Brzesko w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.”
Remont odcinka u. Czerwona Droga” w Okocimiu o długości ok.0,2 km”; głosowano
jednogłośnie
wyrażenia woli wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. „Termomodernizacja
budynku administracji samorządowej oraz placówki edukacyjnej w miejscowości
Mokrzyska” w zakresie budynku administracji samorządowej - głosowano
jednogłośnie

Radny Jarosław Sorys zwrócił się do Burmistrza z prośbą by w czasie prac związanych z
asfaltowaniem drogi przez Las Szczepanowski wydzielić pas pobocza dla biegaczy po jednej
stronie drogi.
W krótkiej dyskusji z udziałem Burmistrza omówiono możliwości realizacji wniosku radnego
przy współudziale Lasów Państwowych.


Ponowne zaopiniowaniu wniosku PSS Społem o wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym pomieszczeń w budynku UM na Bar Smak.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys przedstawił przebieg dyskusji oraz ustalenia z
posiedzenia komisji Gospodarki Komunalnej odbytej w dniu 18 czerwca 2018 roku do prośby
o przedłużenie umowy najmu lokalu dla Baru SMAK w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
z zachowaniem stawki z poprzedniej umowy. Komisja oczekuje by do końca roku 2018 została
poprawiona estetyka tego lokalu. Na posiedzeniu Komisji był obecny Prezes PSS Społem,
komisja wysłuchała Pana Prezesa przedstawiła swoje oczekiwania w stosunku do zmiany
wystroju lokalu, zapoznała się z pozytywną Uchwałą Rady Powiatu. Prezes PSS Społem Pan
Marek Kokoszka wysłuchał propozycji komisji , zgodził się z nimi i zapewnił, że do końca
br. wszystkie zmiany o jakie wnosiła komisji zostaną wprowadzone i wykonane w wyniku
czego komisja wyraziła pozytywną opinię.

Po krótkiej dyskusji opinia komisji:
Komisja przychyliła się do prośby o przedłużenie umowy najmu lokalu dla Baru SMAK w
trybie bezprzetargowym na okres 5 lat z zachowaniem stawki z poprzedniej umowy. Komisja
oczekuje by do końca roku 2018 została poprawiona estetyka tego lokalu. Głosowano
jednogłośnie
Ad.3. Informacja n/t funkcjonowania BZK. ( inf. email)
Informację jw. członkowie komisji otrzymali w wersji elektronicznej. Przybyły na posiedzenie
komisji Prezes Spółki BZK Janusz Filip poprosił o pytania ze strony członków komisji.
Pytania zgłosili:
Radny Jarosław Sorys – poprosił o umycie , ewentualny remont wiaty przystankowej w
Jadownikach przy drodze E-4 w stronę Brzeska. Ponadto radny wnioskuje o częstsze
opróżnianie studzienek odsączających na byłym wysypisku śmieci w Jadownikach.
Radny Stanisław Góra należy przeprowadzić rozmowy z właścicielami Restauracji
MacDonald by ustawiono kosze na śmieci przy wjazdach i wyjazdach z miasta ponieważ w
ostatnim czasie zaobserwowano bardzo dużą ilość śmieci zalegających na poboczach drogi ,
pustych pojemników po jedzeniu z MacDonalda.
Prezes Janusz Filip odpowiedział w zakresie dot. likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
zawartych umów z gminą Brzesko na ich sprzątanie . Poinformował o wysprzątaniu terenów
należących do jednej z firm w Brzesku na których zalegała bardzo duża ilość śmieci właśnie
z MacDonalda na zlecenie Gminy Brzesko. Ponadto pan Prezes zwrócił uwagę na planowaną
podwyżkę opłat za wywóz śmieci w roku przyszłym co jest spowodowane bardzo dużym
wzrostem opłat przy przyjmowaniu na wysypisku śmieci oraz wzrostu ilości odpadów
komunalnych i odpadów segregowanych. Propozycja Pana Prezesa to ustalenie stawki opłaty
od 1 osoby .
Radny Leszek Klimek zawnioskował do Prezesa BZK o sprostowanie w TVP 3 informacji,
że koszenie placu zabaw w Jasieniu nie należy do zadań sołtysa i nie pobiera za te prace
żadnego wynagrodzenia. Takie nieprawdziwe informacje zostały podane na antenie Telewizji
Kraków. Radny zawnioskował również by ściągane zniszczone znaki drogowe winny z
powrotem trafić naprawione na swoje miejsce. Radny odniósł się ponadto do wysokości opłaty
pobieranej przez BZK wypożyczając scenę. Scena jest własnością gminy, a BZK pobiera 2
tysiące złotych za jej wypożyczenie- jest to zbyt wysoka kwota , natomiast sołectwa i osiedla
winny wypożyczać scenę za darmo.
Prezes Janusz Filip odpowiedział, że BZK nie ma w zakresie obowiązków ponownie stawiać
znaki drogowe , scena jest użyczona w 99% spółce na usługi gminy. BZK pobiera opłatę za
wypożyczenie sceny , w tej kwocie są zawarte koszty transportu i montażu. Cena nie zawsze
wynosi 2 tysiące złotych , jest to cena maksymalna.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zauważył, że scena o której dyskutujemy już do niczego
się nie nadaje . należy zakupić coś nowego wykonane w innej technologii i bardziej opłacalne
np. scena której koszty zakupu zwrócą się nam do roku czasu.

Po dyskusji opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości Informację n/t funkcjonowania Spółki BZK w Brzesku.
Ad.4. Działalność MPEC z uwzględnieniem wyniku finansowego Spółki.( Inf. email)
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nawiązał do wcześniejszej dyskusji dot. działalności
MPEC w Brzesku, przypomniał iż nadal do Rady Miejskiej nie przekazany został plik z
nagraniem posiedzenia RN Spółki MPEC na którym odwołano z funkcji Prezesa Pan P.M.
Twierdzi iż odwołanie poprzedniego Prezesa Spółki MPEC było niezgodne z prawem dlatego
chce otrzymać wspomniany plik z nagraniem, tym bardziej że może być skierowane przeciwko
spółce roszczenie finansowe.
Mimo wystosowanego zaproszenia nikt z przedstawicieli Spółki
posiedzenie komisji.

MPEC nie przybył na

Wniosek komisji:
Komisja ponownie wnioskuje o przedstawienie pliku z nagraniem z posiedzenia Rady
Nadzorczej Spółki MPEC oraz informacji na temat pozwu złożonego przeciwko Spółce
wskutek złego odwołania Prezesa Spółki na kwotę 25 tysięcy złotych. Komisja wnosi by ta
informacja została złożona na najbliższej sesji RM przez członka Rady Nadzorczej ze strony
pracowników. Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący


Przewodniczący komisji Jarosław Sorys zapoznał komisję ze zbiorczym
sprawozdaniem z zakresu umorzonych należności oraz pozostałych ulg za 2017 rok.

Opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości zbiorcze sprawozdanie z zakresu umorzonych należności
oraz pozostałych ulg za 2017 rok.


Komisja zapoznała się z pismem pracowników MOPS w Brzesku dot. podwyżki
wynagrodzenia za pracę.

Radny Franciszek Brzyk przedstawił ustalenia z posiedzenia komisji oświaty;
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa, że temat jest otwarty do dyskusji ponieważ jest to
bardzo ważna sprawa.
Radny Jarosław Sorys- uważa iż wszyscy wiedzą , że wniosek pracowników jest zasadny
tylko musimy wcześniej wiedzieć o jakiej kwocie mówimy.
Wniosek komisji:
Komisja zapoznała się z pismem pracowników MOPS w Brzesku dot. podwyżki
wynagrodzenia za pracę. Komisja uważa, że roszczenia
pracowników są słuszne
i wnosi o przedstawienie kalkulacji środków finansowych niezbędnych dla ewentualnej
podwyżki tych wynagrodzeń. Głosowano jednogłośnie



Inspektor Elżbieta Spyrka dokonała omówienia wniosku w sprawie ustalenia
wysokości stawki czynszu najmu stanowiącej stawkę wywoławczą do przetargu na
najem lokalu zlokalizowanego w Brzesku przy ulicy Uczestników Ruchu Oporu nr 18
– lokal o powierzchni 20,50 m2 przeznaczony na działalność usługowo-handlową stawka wywoławcza 35,00 za 1 m2 netto . Do czynszu zostanie doliczony podatek Vat
w wysokości 23 %.

Opinia komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała wysokość stawki czynszu najmu stanowiącej stawkę
wywoławczą do przetargu na najem lokalu zlokalizowanego w Brzesku przy ulicy Uczestników
Ruchu Oporu nr 18 – lokal o powierzchni 20,50 m2 przeznaczony na działalność usługowohandlową - stawka wywoławcza 35,00 za 1 m2 netto . Do czynszu zostanie doliczony podatek
Vat w wysokości 23 %. Głosowano jednogłośnie
Następnie w dyskusji komisja odniosła do projektów uchwał „ alkoholowych” .
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował by projekty uchwał zaopiniować po
zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami sołectw i osiedli. Zaproponował by zakaz sprzedaży
alkoholu obejmował godziny od 22.00-6.00.Podniesiona została również liczba zezwoleń ,
proponuje by ta liczba była na takim poziomie jak obecnie.
Radny Jarosław Sorys odniósł się w swojej wypowiedzi dot. ilości punktów sprzedaży
alkoholu poza miejscem spożycia , zwrócił uwagę że do chwili obecnej na sprzedaż piwa nie
było limitów , następnie nawiązał do propozycji Sekretarza Gminy zwiększenia liczby
punktów alkoholowych.
Po dyskusji opinie komisji :
2. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z projektami uchwał „ alkoholowych”
i widzi możliwość ich rozpatrzenia po uzyskaniu wszystkich opinii Zarządów Osiedli i
Sołectw. Głosowano jednogłośnie
3. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z analizą wykonania Budżetu Gminy
Brzesko za 2017 rok przedstawioną przez Panią Skarbnik Gminy i przyjęła do
wiadomości.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys podziękował za
dyskusję i zamknął posiedzenie komisji.
Obrady komisji trwały od godziny 9.00- 11.30.

Przewodniczący Komisji
……………………………
Jarosław Sorys
Protokołowała:
Inspektor BRM w Brzesku
Marta Kółkowska

