
Protokół Nr 39 /2009

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej

w Brzesku odbytym  w dniu   2 października     2009 roku.

Posiedzeniu  komisji  przewodniczył  jej   przewodniczący   Radny  Mirosław 

Wiśniowski. Przewodniczący powitał wszystkich  zebranych na posiedzeniu radnych i 

gości zaproszonych , przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji 

.

/lista obecności stanowi załącznik do protokołu komisji/

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Propozycje wniosków komisji do budżetu na rok 2010

2. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  –opiniowanie  projektów 

uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej . 

Ad.1. 

Członkowie  komisji  przedstawili  swoje  propozycje   wniosków  do 

budżetu roku 2010 :

Radny Stanisław Góra zawnioskował aby  priorytetem  roku 2010 była  budowa 

wodociągu w sołectwie Poręba Spytkowska .Pozostałe zadania ujęte w złożonym 

wniosku  to  zadania  już  rozpoczęte  –  radny  przedstawił  członkom  komisji 

uzasadnienie  to przedłożonych  wniosków budżetowych.

Ponadto komisja zapoznała się z wnioskami pisemnymi  do projektu budżetu Gminy 

na rok 2010  złożonymi przez radnych Józefa Chruściela Marka Adamczyka .

W dyskusji członkowie komisji omówili   możliwości realizacji wniosku zgłoszonego 

przez radnego Chruściela dot. zamontowania monitoringu na  rynku w Szczepanowie 

.



Opinia komisji: Komisja zapoznała się z wnioskami do projektu budżetu Gminy 

Brzesko   na  2010  rok  przedłożonymi  przez  Radnych   Stanisława  Górę  ,Marka 

Adamczyka i Józefa Chruściela .

Ad.2. Sprawy bieżące:

W sprawach bieżących komisja przeanalizowała:

• Zapoznano się z  wnioskiem   TKKF Sokół  dot. zabezpieczenia 

w budżecie Gminy Brzesko na rok 2010 środków finansowych 

na wymianę automatów do gry  i  remont budynku Kręgielni. 

Członkowie  komisji   stwierdzili  ,że  przeznaczone  na  remont 

budynku  Kręgielni  środki  finansowe   zostały  spożytkowane 

dobrze  i  bezwzględnie  należy   uregulować  stan  prawny 

budynku.

Opinia komisji: Zapoznano się z  wnioskiem   TKKF Sokół  dot. zabezpieczenia w 

budżecie Gminy Brzesko na rok 2010 środków finansowych  na wymianę automatów 

do gry  i remont budynku Kręgielni.

• Komisja zapoznała się  z kopią  umowy sprzedaży warunkowej 

prawa własności działki nr 1097/13 położonej  w Brzesku przy 

ulicy  Królowej  Jadwigi   o  skorzystanie  z  prawa pierwokupu 

przedmiotowej działki przez Gminę Brzesko. 

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  poinformował  komisję  że   działka  nr 

1097/13 położona  jest  przy  ulicy  Królowej  Jadwigi  w  Brzesko koło  supermarketu 

Carfur. Działka ma powierzchnię  0,24ha  .Pan RG jest współwłaścicielem tej działki 

w udziale wynoszącym ½ części nieruchomości. Jeżeli Gmina Brzesko nie skorzysta 
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z  prawa  pierwokupu  działki   to  zostanie  ona  sprzedana  Panu  EL  za  kwotę 

1.250.000,00  zł,  jest  to  niepodzielna  współwłasność.  Zaproponowana  kwota  jest 

bardzo wysoka i wg. Pana Przewodniczącego chyba nie ma większych możliwości w 

chwili  obecnej  aby  z  budżetu  Gminy   wygospodarować   takie  ogromne  środki 

finansowe na zakup  przedmiotowej współwłasności.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka     dodał,  że  jeszcze  5-6  lat  wcześniej  był 

odpowiedni czas  i  można było spokojnie i nie za zbyt  duże pieniądze kupować 

grunty.  W  tej  chwili  skupiliśmy się  głównie na  kupnie  gruntów  które  są  gminie 

najbardziej  potrzebne np. pod drogi  .Budżetu Gminy w chwili obecnej nie stać  na 

taki zakup , tym bardziej że jest to niepodzielna współwłasność.

Opinia komisji:

Komisja  zapoznała się   z  kopią  umowy sprzedaży warunkowej  prawa własności 

działki nr 1097/13 położonej  w Brzesku przy ulicy Królowej Jadwigi  i  wnioskuje do 

Burmistrza  Brzeska  o  nie  skorzystanie z  prawa  pierwokupu  przedmiotowej 

działki przez Gminę Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie 

• Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano    wniosek  Firmy  Usługowo-

Handlowej CLIMAX o przedłużenie na czas nieokreślony umowy  dzierżawy 

nieruchomości  nr.ewid.93/2 położonej w Okocimiu  na usytuowanie masztu 

nadawczo – odbiorczego na budynku DL w Okocimiu.
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha  omówiła  projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok- projekt uchwały stanowi załącznik 

do protokołu komisji. 

W dyskusji członkowie komisji  poruszali tematy związane z:

• budową drogi  na Pomianowskim Stoku i  możliwości pozyskania na ten cel 

środków finansowych ze środków pozabudżetowych ,

•  wynajmu Sali gimnastycznej w Okocimiu i wpływów do budżetu gminy i szkoły 

z tego tytułu.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk zapytał  Panią  Skarbnik  czy  wymiana 

instalacji  elektrycznej  w  SP  nr  3  w  Brzesku  została  przeprowadzona  w  całym 

budynku szkoły?

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział Panu Przewodniczącemu ,że tak w 

całej szkole  została wymieniona instalacja elektryczna , teraz czeka nas malowanie 

pomieszczeń  klasowych.  .  Planujemy  ponadto  sukcesywnie  wymieniać  stolarkę 

okienną  nie tylko w SP Nr 3 ale we wszystkich obiektach szkolnych naszej gminy , 

bardzo pilne do wykonania są prace związane z odwodnieniem budynków szkół , 

modernizacją  dachów , centralnego ogrzewania .Uznaliśmy jako Gmina  że przyjęcie 

takiego harmonogramu prac remontowych w obiektach oświatowych będzie dobrym 

rozwiązaniem.

Ponadto w dyskusji   członkowie komisji  ustosunkowali   do zapisów zawartych  w 

projekcie uchwały tj: zwiększenia planu wydatków  w Dziale 926- zwiększenie planu 

finansowego BOSiR w Brzesku o kwotę 35 tysięcy złotych  z przeznaczeniem  na 

zakup usług pozostałych.

4



Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przypomniał,  że na ubiegłej  sesji  Rady 

Miejskiej   radni  uchwalili  środki  finansowe  na remont  szatni  w BOSiR   gorąca 

prośba do pana dyrektora aby ten remont został jak najszybciej przeprowadzony , bo 

są to zalecenia PIP.

Radny Franciszek Brzyk  , zapytał dlaczego na poprzedniej komisji Gospodarki 

Finansowej oraz na Komisji Oświaty nie przedstawiono i nie  omówiono tematu dot. 

dofinansowania  Stowarzyszeń sportowych ,  co to jest  za pomysł w dziale 926 –

dofinansowanie  na kwotę 100 tysięcy złotych?.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka odpowiedział  ,żę   na  to  zadanie 

będzie rozpisany konkurs i zobaczymy ile się jednostek zgłosi .Ten temat był na paru 

komisjach omawiany . Jeżeli  chcemy dofinansować działalność OKS to musi  być 

ogłoszony konkurs i taki konkurs zostanie ogłoszony.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział ,że chodzi tutaj  o rozpisanie 

konkursu  pod zadania sportowe,  jest  to w zasadzie dotacja dla OKS .Był  temat 

omawiany  na  posiedzeniach  komisji  Rewizyjnej  Gospodarki  Komunalnej  i  Prawa. 

Komisje zawnioskowały aby taką kwotę dotacji  zawrzeć w konkursie.

Radny Mirosław Wiśniowski- przypomniał,  że  komisja   Finansowa  podjęła 

wniosek  o  rozpoczęcie  budowy   kanalizacji  w  północnej  części  miasta.  

W  przedstawionych  propozycjach  zmian  w  budżecie  nie  została   ta  inwestycja 

zawarta , pyta dlaczego ten wniosek komisji został oddalony .
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Burmistrz  Grzegorz  Wawryka odpowiedział  radnemu  Wiśniowskiemu  ,że 

wniosek  nie został oddalony . W tej chwili nasz wniosek o dofinansowanie budowy 

kanalizacji  w  Gminie  Brzesko  jest  rozpatrywany  ,  mamy  nadzieję   że  w  ciągu 

najbliższych tygodni będzie  rozpatrzony ,wówczas  będziemy wiedzieli czy mamy 

środki czy też nie.

Nie ma możliwości teraz ujęcia tego wniosku w budżecie gminy z prostej przyczyny  , 

wszystkie pozwolenia i dokumenty są przepisane na RPWiK , bo to RPWiK składa 

wniosek.  Radny  Wiśniowski  jest  przedstawicielem  Gminy  Brzesko  w  Związku 

Międzygminnym i napewno jest  tego świadomy. Gdybyśmy w tej chwili  przepisali te 

pozwolenia to automatycznie byśmy musieli  wycofać złożony wcześniej   wniosek. 

Gdybyśmy nawet ujęli te środki w budżecie to i tak nie zostaną one wykorzystane 

gdyż  nie  możemy  rozpocząć  inwestycji  bo  nie  mamy  pozwoleń  na  budowę 

.Pozwolenia i  całe dokumenty zostały przepisane na RPWiK. Następnie burmistrz 

przybliżył członkom komisji   jak został złożony wniosek o dofinansowanie budowy 

kanalizacji Gminy ze środków pozabudżetowych.

Budowa kanalizacji to jest potężna kwota wydatków  i należy mieć tego świadomość 

,musimy działać z pewną logiką. Mamy nadzieję że ten temat do  końca roku się 

rozstrzygnie  i jedynym sensownym rozwiązaniem to poczekać do końca br. 

Następnie  komisja  przy  udziale   Burmistrza  Brzeska  omówiła  temat  dot. 

przeprowadzania  kontroli   odprowadzania  ścieków  przez  mieszkańców  Gminy 

Brzesko. 

Radny  Franciszek  Brzyk  uznał  ,że   winna  zostać  zatrudniona  dodatkowa 

osoba do referatu Ochrony Środowiska aby mogła takie kontrole przeprowadzać w 

terenie. Może się okazać że zatrudnienie pracownika do  przeprowadzania kontroli 

okaże się korzystne dla Gminy.
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Burmistrz   Grzegorz  Wawryka odpowiedział  ,że  rozpatrywana  jest  taka 

możliwość ale generalnie Rada Miejska na ten cel musi dołożyć środki finansowe na 

dodatkowy  etat   i  przede  wszystkim  musi  to  być  odpowiednia  osoba  z 

doświadczeniem i odpowiednią wiedzą ,która będzie miała dobry kontakt z ludźmi i 

trochę doświadczenia .

Przybyły na obrady komisji Dyrektor BOSiR Jan Waresiak  udzielił  odpowiedzi 

oraz  uzasadnił   przeznaczenie   i  wykorzystanie  środków  finansowych   na 

poszczególne wydatki  BOSiR,  zawarte w  projekcie uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok.

Po dyskusji podjęto opinię i wniosek :

• Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  komisja  projekt  uchwały  w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009.

• Komisja wnioskuje  do Burmistrza Brzeska o przygotowanie kalkulacji kosztów 

zmiany  technologii uzdatniania wody na basenie ,w szczególności  w jacuzzi 

oraz basenie dla dzieci  . W dalszej kolejności  należy wziąć pod uwagę duży 

basen   z  uwzględnieniem czasu   użytkowania  dotychczasowych  urządzeń 

mającego wpływ  na ich zużycie. Głosowano jednogłośnie 

Radny Franciszek Brzyk zapytał  ,  jakie  prace zostały  podjęte przez Urząd - 

zgodnie z wnioskami radnych,  w temacie   dalszego funkcjonowania BIMU. Jako 

radny  życzyłby sobie aby BIM był  normalną  gazetą lokalną  ukazującą normalne 

życie społeczności naszej gminy .
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział , że nie dokonano żadnych 

zmian w tym temacie , a szczególnie takich jakbyśmy sobie tego  jako radni życzyli , 

ale przynajmniej jest spokój.  

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11.00-13.30

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Finansowej Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr inż. Mirosław Wiśniowski 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 
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