P R O T O K Ó Ł NR 38/2008
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w
dniu 23 września 2009 roku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Mirosław Wiśniowski
Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który
członkowie
komisji
otrzymali
wraz
z materiałami na posiedzenie. Ponadto Przewodniczący Komisji poinformował, że przesłany
porządek posiedzenia ulegnie zmianie. Poniższy porządek posiedzenia po zaproponowanych
zmianach został przyjęty jednogłośni.
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za
I półrocze 2009 roku.
2. Analiza wniosków nie zrealizowanych i częściowo zrealizowanych
Gospodarki Finansowej za rok 2008 i 2009.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji, opiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję
Rady Miejskiej .
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

Komisji

Ad. 1
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za
I półrocze 2009 roku.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku. Poinformowała, że dochody budżetu gminy ogółem
wykonane zostały w 50 % tj. w wysokości 41.435.960,95 złotych, w tym: wpływy z
podatków w wysokości 54,25 %, wpływy z opłat w wysokości 49,61 %, dochody z majątku
gminy w wysokości 31,28 %, udziały we wpływach z podatku dochodowego 50,60 %,
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6,17 %,
pozostałe dochody własne w wysokości 52,94 %, subwencja ogólna w wysokości 60,07 %,
dotacje z budżetu państwa 46,89 %, dochody ze źródeł pozabudżetowych 10,94 %. Ponadto
poinformowała, że łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego wynosi 24.072.611,00.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji głos zabrali :

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem odnośnie
wykonania budżetu w zakresie wynagrodzeń na obsłudze prawnej Urzędu Miejskiego – jakie
koszty osobowe i wszystkie pochodne z tym związane?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pana
Przewodniczącego Rady, że wynagrodzenia radców prawnych księgowane są ogólnie jako
wynagrodzenia wszystkich pracowników administracyjnych. Niemniej jednak stwierdziła, że
nie ma żadnych przeszkód ani problemów, taką informację można sporządzić i przedstawić na
najbliższej sesji.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski w nawiązaniu do przedstawionej informacji
na
temat
wykonania
budżetu
w
dziale
Rolnictwo
i Łowiectwo dokonano „Odtworzenia rowu odwadniającego przy ulicy Topolowej”, w
związku z tym zwrócił się z pytaniem: Ile kosztowało to zadanie? W tym samym dziale jest
realizowane zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” – plan 48.000,00 zł., realizacja
17.571,17 zł. Niby kwota niewielka, ale jak Gmina to zadanie kontroluje, czy to jest takie
„dziwne” porozumienie ze Spółka Brzeskich Zakładów Komunalnych?
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując, że jest podpisana
umowa ze Spółką Brzeskich Zakładów Komunalnych na realizację obowiązków
wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności zapewnienia opieki
bezdomnym
zwierzętom
poprzez
ich
wychwytywanie
i przekazanie do schroniska w Nowym Targu, z którym Gmina podpisała stosowną umowę.
Jest to zadanie własne Gminy i musi być realizowane. Do końca czerwca br. wychwycono 22
bezdomne, porzucone psy. Udzielono pomocy weterynaryjnej zwierzętom chorym i
przekazano do schroniska. Obecnie w schronisku w Nowym Targu znajduje się 18 psów,(
cześć zwierząt znalazło swoich właścicieli) za utrzymanie których Gmina Brzesko ponosi
koszty w wysokości 3,42 zł. za każdy dzień pobytu.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski - w dziale 600 Transport
i Łączność zapisane zadanie do realizacji „Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej
poprzez modernizację Szkoły i GOSiR wraz z budową parkingu” – plan 15.460,00 zł.
,realizacja 0,00 zł. Jakie było uzasadnienie, że wniosek został ściągnięty na sesji Rady
Miejskiej w dniu 26 sierpnia br.?
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując, że został złożony
wniosek o dofinansowanie do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan robót obejmował remont ulicy Szkolnej w Mokrzyskach.
Niestety wniosek o dofinansowanie po złożonym odwołaniu nie został zaakceptowany.
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Szczegółowych
informacji
w tym zakresie może udzielić Biuro Funduszy Europejskich.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski - w dziale 750 „Administracja Publiczna” –
zakup usług dostępu do sieci Internet kwota 6.135,32 zł. Kwota wydaje się dosyć duża, czy
były może podpisane jakieś umowy wieloletnie? W tym samym dziale zadnie – zakup i
wdrożenie jednolitego systemu księgowo-podatkowego z funkcjami wspomagającymi
zarządzanie i kontrole – plan 570.000,00 zł. ,realizacja 0,00 zł. Następne zadanie również w
tym samym dziale – zakup okularów korygujących dla 9 osób. Czy to są może osoby
pracujące przy komputerze starej generacji skoro Urząd refunduje im zakup okularów?
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pana Przewodniczącego
Komisji, że jeśli chodzi o dostęp do sieci Internetowej to jest to kwota na obsługę wszystkich
kont i sieci internetowych dla całego Urzędu Miejskiego. Nie wydaje się, aby kwota 6.135 zł.
była aż tak duża. Jeśli chodzi natomiast o zakup okularów korygujących to nie ma znaczenia
czy to jest komputer starszej czy nowszej generacji. Każdemu pracownikowi pracującemu
przy
komputerze
przysługują
co
dwa
lata
okulary
korygujące
z powłoką antyrefleksyjną. Natomiast cały czas pracujemy, rozglądamy się nad właściwym i
odpowiednim
zakupem
systemu
księgowo-podatkowego
z funkcjami wspomagającymi zarządzanie i kontrole. Było już kilka prezentacji tego systemu
ale jak na razie każdy z prezentowanych programów ma plusy i minusy.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski - dział 710 Działalność usługowa –
promocja gminy kilka pozycji być może zbędnych i kosztownych. Czy w dobie kryzysu taka
właśnie promocja daje coś konkretnego gminie? Czy nie warto zastanowić się nad inną
promocją gminy?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk w nawiązaniu do wypowiedzi
Przewodniczącego Wiśniowskiego zauważył, że w sumie to nie jest chyba aż taka duża
kwota, tylko czy taka promocja przynosi dobre skutki?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk zauważył, że Biuro Promocji
powinno pokazać jakąś strategię działania na kolejnym posiedzeniu komisji. Zwrócił się z
pytaniem: Jak wygląda problem Brzeskiego Magazynu Informacyjnego –sprawa ucichła.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zwrócił się z pytaniem: Czy podjęto
rozmowy z ościennymi gminami odnośnie tworzenia Lokalnych Grup Działania i
pozyskiwania
środków
finansowych
na
różne
cele
w
gminie?
A jeśli tak, to czy takich środków nie można byłoby przeznaczyć na promocje gminy np.
wyjazdy delegacji do miast partnerskich?
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Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek informując Przewodniczącego
Komisji, że wstępnie telefonicznie rozmawiał z Prezesem Małopolskiej Rady Pożytku
Publicznego i umówiony jest na spotkanie w tej sprawie. Toczą się również rozmowy z
przedstawicielem jednej z gmin. Bliższe informacje przekaże po pierwszym spotkaniu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk poinformował, że jest rezerwa w
budżecie
środków
na
wypłatę
dla
nauczycieli.
W
związku
z tym czy ta zabezpieczona rezerwa wystarczy, aby wypłacić te wynagrodzenia, które teraz
zgodnie z ustawą weszły w życie?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pana radnego, że
Wydział Edukacji sporządzał analizy i wyszło ponad 600 tys. zł. Może zabraknąć około 100
tys. zł.
Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej
Franciszek
Brzyk
zwrócił
się
z pytaniem: Jaki odzew był na temat wdrożenia regulaminu wynagrodzenia dla pracowników
nie będących nauczycielami? Ponadto poinformował, że zgodnie ustaleniami na zebraniu
wiejskim mieszkańców sołectwa Okocim ustalono pewien zakres prac i zadania do realizacji.
Chodzi
głównie
o dobudowę nowych oświetleń ulicznych. Patrząc na realizacje budżetu za I półrocze 2009
roku są tam pewne rozbieżności, w związku z tym zwrócił się z pytaniem jak są realizowane
wnioski mieszkańców ?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że był wyjazd radnych i były
wniosek wszystkich prawie komisji, aby dobudować jedną lampę na ul. Kasztanki w
Okocimiu bo ona tam jest potrzebna.
Radna Jadwiga Kramer wyjaśniła, że też była na tym zebraniu wiejskim w Okocimiu kiedy
ustalano zakres prac i faktycznie mieszkańcy stwierdzili, że skoro nie ma przejazdu do miasta
ulicą Kasztanki to oświetlenie uliczne tam jest niepotrzebne i należy dobudować w innym
bardziej potrzebnym miejscu. Tak faktycznie było.
Radny Stanisław Góra zwrócił się z pytaniem: Jaka jest faktyczna realizacja obecna
wniosku „Wodociąg w Porębie Spytkowskiej”?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pana radnego, że
zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie magistrali
wodociągowej, została podpisana umowa z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru – kwota
880.000,00 zł.. Drugi i trzeci etap – plan 1.000,00 zł. ,realizacja 1.988,60 zł. Został złożony
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wniosek o dofinansowanie II i III etapu zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Etap II obejmuje sieć wodociągową od pompowni do zbiornika oraz do hydroforni. Etap III
sieć wodociągową od hydroforni, strefę zasilania hydroforni. Obecnie prace zostały
wstrzymane ze względu na zmianę trasy wodociągu i trwa procedura uzyskiwania zmiany
pozwolenia na budowę.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zwrócił się z pytaniem: Jakie są rokowania
na drugie półrocze jeśli chodzi o wpływy z podatków ?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pana
Przewodniczącego Komisji, że nie ma zagrożenia jeśli chodzi o wpływy
z podatków. Jest jednak zagrożenie jeśli chodzi o wpływy z podatku od czynności prawnych
osób fizycznych. Być może trzeba będzie dokonać korekty planu.
Radny Stanisław Góra zwrócił się z następującymi pytaniami: Co z zaległościami
podatkowymi na rzecz Urzędu Miejskiego? Papierowo rosną zaległości, czy istnieje jakaś
możliwość ściągnięcia podatku w jakiś sposób? Czy są szanse zrealizowania drugiej części
chodnika w Porębie Spytkowskiej?
Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła odpowiedzi. Poinformowała, że jeśli chodzi o
zaległości podatkowe to płacą spadkobiercy, jeśli oczywiści są. A jeśli ich nie ma to
ściągnięcie tego zobowiązania jest bardzo trudne. Jeśli chodzi o budowę drugiej części
chodnika w Porębie Spytkowskiej to czas już nie pozwala na jego realizację. Zadanie to
należy zapisać do budżetu na rok 2010 w wieloletnim planie inwestycyjnym.
Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej
Franciszek
z pytaniem: Co z obiektem kręgielni, jakie są zamierzenia?

Brzyk

zwrócił

się

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek udzielił odpowiedzi. Poinformował, że były w tej kwestii
już prowadzone rozmowy z Zarządem TKKF ”Sokół” odnośnie wyłonienia zarządcy tego
obiektu. W tej chwili są inne zamierzenia polegające na włączeniu tego obiektu w struktury
BOSiR.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski poinformował, że wykonanie budżetu jeśli
chodzi
o
kanalizację
w
mieście
jest
w
wysokości
78, 60 zł praktycznie na poziomie 0%, plan 68.000,00zł. Wiadomo, że gmina nie otrzyma
środków pomocowych i ten wniosek do Funduszu Spójności przepadnie. Czy są szanse aby
do końca września otrzymać to dofinansowanie? A jeśli nie to zadanie realizować ze środków
własnych.
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Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pana radnego, że
faktycznie tak jest ale w tym przypadku gmina czeka na realizację wniosku o
dofinansowanie z Funduszu Spójność. Bez środków pomocowych gmina nie jest w stanie
sama realizować tak olbrzymiego przedsięwzięcia przy już rozpoczętych i niedokończonych
innych inwestycjach. Trzeba również wziąć pod uwagę to, że gmina we wcześniejszych
latach realizowała budowę kanalizacji, a teraz realizuje inne również ważne inwestycje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk uważa, że należy przystąpić do
realizacji kanalizacji w tzw. północno-zachodniej części miasta. Procedurę przetargową
wszcząć jeszcze w tym roku. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zadanie wprowadzić do
budżetu jeszcze w tym rok i zabezpieczyć środki na ten cel.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk proponuje, aby zgodnie z
wcześniejszymi wnioskami komisji zakupić licencje na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków dla obszarów, na których w perspektywie czasowej nie przewiduje się budowy sieci
kanalizacyjnej.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zapoznał członków komisji z treścią
Uchwały Nr Z.IV.S.O.II/422/17/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Brzeska informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze
2009 roku, wg załącznika do protokołu.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie na najbliższej sesji Rady
Miejskiej
nowego
zadania
do
budżetu
na
rok
2009
wraz
z zabezpieczeniem środków finansowych na budowę kanalizacji w północno-zachodniej
części miasta . Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup licencji na budowę przydomowych
oczyszczalni
ścieków
dla
obszarów,
na
których
w perspektywie czasowej nie przewiduje się budowy sieci kanalizacyjnej. Głosowano
jednogłośnie.
Komisja zapoznała się z treścią Uchwały Nr Z.IV.S.O.II/422/17/09 Składu Orzekającego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2009 r. w sprawie
opinii o przedłożonej przez Burmistrza Brzeska informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.
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Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informacje o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.
Ad. 2
Analiza wniosków nie zrealizowanych i częściowo zrealizowanych
Komisji Gospodarki Finansowej za rok 2008 i 2009.
Informacja
pisemna
z zawiadomieniem.

–

członkowie

komisji

otrzymali

ją

wraz

Radna Jadwiga Kramer - wniosek w sprawie pilnej sprzedaży samochodu marki Polonez
Caro nie został zrealizowany, dlaczego? Co to znaczy, że nie został zrealizowany z napiętym
budżetem na rok 2009? Czego oczekuje PSS „Społem”, że wniosek jest w trakcie realizacji?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk – wniosek w sprawie
przeprowadzenia kontroli nad odprowadzaniem ścieków w terminie do końca sierpnia 2009
roku w trakcie realizacji. Problem polega na tym, aby jednej osobie przypisać to działanie.
Ponadto proponuje, aby merytoryczny wydział podał informację jak zamierza kontrolować
gospodarkę
ściekową
i odprowadzanie odpadów komunalnych?
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski – wniosek o zmianę Prezesa MPK,
podobny wniosek w sprawie BZK. Prezes MPK miał wnioski, propozycje jak poprawić
kondycję
firmy,
co
zmienić
aby
ta
firma
lepiej
funkcjonowała
i praktycznie nic nie zrobił. Dlatego proponuje zmniejszyć dotacje dla MPK
i wtedy Pan Prezes może zmieni zasady działania. Autobusy jeżdżą rano i popołudniu z
ilością 1 – 2 osoby i to jest bardzo przykre zjawisko. Poszło prawie na to 1.000.000 złotych
dotacji.
Do zapytań radnych ustosunkował się Sekretarz Gminy Stanisław Sułek.
Po analizie komisja podjęła następujący wniosek:
Zapoznano się z analizą wniosków Komisji Gospodarki Finansowej za okres od stycznia do
grudnia 2008 roku i komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wypracowanie koncepcji
kontroli w terenie umów na odbiór ścieków z gospodarstw domowych do kanalizacji lub
zamiennie udowodnienie częstotliwości opróżniania przydomowych szamb oraz posiadania
umów na odbiór odpadów komunalnych. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3
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Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
opiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej .
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski przedstawił następujące projekty uchwał:
•

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego na wykonanie w 2009 roku konserwacji potoku Kowalówka w
miejscowości Poręba Spytkowska, wg załącznika do protokołu.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie w 2009 roku
konserwacji potoku Kowalówka w miejscowości Poręba Spytkowska.
•

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy, wg
załącznika do protokołu.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w
Statucie Młodzieżowej Rady Gminy.
•

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą
„Brzesko Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Brzesku, wg załącznika do protokołu.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu
jednostki
budżetowej
pod
nazwą
„Brzesko
Ośrodek
Sportu
i Rekreacji” w Brzesku.
•

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie: regulaminu przyznawania
nagród Burmistrza Brzeska dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze, wg załącznika do protokołu.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk, który zawnioskował,
aby przedmiotowy projekt uchwały przedłożyć do zaopiniowania Komisji Oświaty Kultury i
Sporty, ponieważ jest to komisja merytoryczna. Ma pewne uwagi i spostrzeżenia, co do
przedłożonego projektu uchwały, które chce przedstawić właśnie na komisji merytorycznej.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek w nawiązaniu do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że osobiście jest też przeciwny temu, aby radny wnioskował o przyznanie
nagrody Burmistrza Brzeska dla nauczyciela. Uważa, że to jest trochę niemoralne, ponieważ
co ma zrobić Burmistrz na przykład w takiej sytuacji - sprzeciwić się radnemu?
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk składa wniosek, aby zostawić ten
temat Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
Tak więc, komisja nie podjęła opinii tylko zapoznała się z projektem uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2005
roku w sprawie: regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Brzeska dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Następnie Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zapoznał członków komisji z
pismem Zarządu Osiedla „Kopaliny-Jagiełły” dotyczącym wniosków do projektu budżetu
Gminy Brzesko na rok 2010, wg załącznika do protokołu.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski poinformował, że protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku wyłożony był
w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi lub
wnioski ? Członkowie komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący
Komisji poddał go pod głosowanie.
Następuje głosowanie:
Protokół z dnia 19 sierpnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
30
00
Posiedzenie trwało od godziny 11 do godziny 15 .
Protokołowała
Inspektor
Bogumiła Łanocha
Przewodniczący
Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr inż. Mirosław Wiśniowski
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