PROTOKÓŁ Nr 11/2011
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 19 grudnia 2011 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Radny Stanisław Góra.
Przewodniczący komisji powitał zebranych na posiedzeniu komisji członków komisji,
oraz przewodniczących wszystkich komisji RM oraz zaproszonych gości i przedstawił
proponowany projekt porządku posiedzenia.
Projekt porządku posiedzenia został przyjęty przez komisje jednogłośnie jak niżej:
1. Analiza i opiniowanie projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2012.
2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2012.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał
na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad.1. Analiza i opiniowanie projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2012.
Przewodniczący Stanisław Góra, przedstawił członkom komisji wszystkie wnioski z wszystkich
posiedzeń komisji dot. budżetu.
Radny Edward Knaga, poruszył problem sieci drogowej w zachodniej części os. Jagiełły.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła i omówiła poprawki do uchwały budżetowej –
załącznik Nr 1 do protokołu.
Zapytania:
Radny Edward Knaga, czy Wydział Oświaty będzie przeniesiony do Ratusza, gdzie był MOK?
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, poinformowała, że gdyby padła taka decyzja to nic nie
szkodzi, aby w ciągu roku dokonać sprzedaży budynku i przenieść.
Radny Kazimierz Sproski, na dowóz dzieci ujęte jest następująco: w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku
kwota 125 tys. w Gimnazjum Nr 2 w Brzesku kwota 120 tys. a w Gimnazjum w Jadownikach
kwota jest 14 tys. skąd taka różnica?
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, poinformowała, że wyjaśni na sesji tą sprawę, ale to jest
pomyłka w klasyfikacji.
Radny Bogusław Babicz, przedstawił sprawę dysproporcji w utrzymaniu budynków
oświatowych.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, zależy od ilości zatrudnionych, ale nie jestem w stanie teraz
wytłumaczyć, ponieważ musiała bym osobno każdy budynek sprawdzić.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, poinformował, że był wniosek komisji finansowej,
dot. oświaty, aby po zakończeniu roku przedstawić takie koszty działalności poszczególnych
placówek oświatowych, myślę, że te sprawy będą bardziej szczegółowo rozbite.
Radny Franciszek Brzyk, sprawa OSP wozów strażackich, otrzymały wszystkie jednostki,
ostatnio Brzesko. Czy jednostka OSP Okocim, doczeka się dofinansowania? I w jaki sposób
obietnica doczeka się realizacji.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w budżecie nie ma tego zaplanowane ale być może w ciągu
roku dołożymy pieniądze. Zostały wogóle ograniczone środki na utrzymanie jednostek OSP.
Radny Franciszek Brzyk, znienacka pojawiające się pieniądze w budżecie dla OSP Jasienia,
Brzeska, mieliśmy wątpliwości co się z tym wozem dzieje dla OSP w Brzesku? został
przystosowany do celów pożarniczych, to był Fiat Ducato, wóz nie pożarniczy, przecież
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wdzięczny.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, rzeczywiście pamiętam, kiedy dwa lata temu,
głosowaliśmy na zakupem tych samochodów dla OSP, była wtedy obietnica ze strony nas
wszystkich również, że jeśli wyregulujemy sprawy dla Brzeska pomyślimy również o Okocimiu.
Strażacy wykonalni wstępne rozeznanie, w jaki sposób taki wóz pozyskać i jakie były by koszty i
wtedy wnioskowali o pełną kwotę. Powinna zostać zachowana taka procedura.
Radny Franciszek Brzyk, OSP w Okocimiu posiada środki między innymi dlatego, że od wielu
lat, rozprowadzają kalendarze, więc mają sumę znacznie większą niż inne jednostki, które
otrzymały dofinansowanie. Wydaje mi się, że mają dodatkowy atut, ponieważ mają własne
środki a ponadto mieli już rozpoznany wóz strażacki o odpowiednich parametrach.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zakup jest na pewno bardzo potrzebny, oczywiście w
budżecie tej pozycji nie ma, lecz warto było by aby stowarzyszenie działające na terenie
Okocimia i miłośników ziemi okocimskiej, rozważyło dofinansowanie w wysokości 50 % przy
założeniu, że strażacy mają własne środki, to być może to wystarczy. Pan Burmistrz też
proponował, takie rozwiązanie. Jeśli będą środki w budżecie to taki wniosek, będzie trzeba
poprzeć. Jeżeli ich nie ma, wydaje się że drogą prostszą i szybszą będzie wykorzystanie środków
stowarzyszenia, tym bardziej, że są to niczyje prywatne środki, tylko środki które są gromadzone
z tytułu opatentowanej nazwy i powinny być w tym celu wykorzystane.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, to rzeczywiście różni Okocim od innych
miejscowości, ponieważ inne miejscowości takich możliwości finansowych nie mają.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, to, że strażacy mają jakieś środki już zgromadzone, to z
pewnością taka okoliczność przybliża zakup samochodu. W tej chwili jest trudno przesądzać w
którym momencie gmina będzie mogła wesprzeć i myślę, że takie wsparcie jest możliwe.
Deklaracja ze strony Burmistrz jest nadal aktualna, będziemy monitorować budżet w ciągu roku i
powrócimy do tego tematu.
Radny Franciszek Brzyk, dlatego proszę o udzielenie informacji, jak zostało wykorzystany wóz
strażacki w Brzesku. chciałbym usłyszeć na dzisiejszej komisji taką odpowiedź, jak służy tej
jednostce.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, tę odpowiedź, przesuniemy do punktu wolne wnioski
a teraz dokończymy nasz punkt. Zapytał czy są uwagi do Budżetu? Uwag brak.
W związku z tym poddał pod głosowanie następujące wnioski i opinie:
Komisja pozytywnie opiniuje projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2012. Głosowano: 4 za, 1
wstrzymujący, 0 przeciw.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brzesko na rok 2012. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, poinformował, że jest obecna jeszcze pani skarbnik,
w związku z tym odczytam je następująco, a gdyby ktoś miał do nich zapytania, to jest obecna
pani skarbnik, która odpowie na bieżąco. Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brzesko na rok 2012. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2011 wraz z uzasadnieniem, zapytał czy są pytania do tego projektu.
Radny Franciszek Brzyk, jaki był termin umowny wykonania tej dokumentacji na budowę
budynku wielorodzinnego i z jakiej przyczyny ewentualnie nie został dotrzymany?
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do kwestia niedotrzymania terminu, tylko wydział merytoryczny ma jakieś uwago do tego
projektu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2011. Głosowano: 3 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła krótko celowość uchwały.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; Głosowano jednogłośnie.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła zmiany w budżecie na najbliższą sesję.
Zapytania do zmian w budżecie:
Radna Maria Kądziołka, poruszyła sprawę podniesienia biletów na basen, jak miało się
zbilansować Panu Dyrektorowi?
Skarbnik Gminy Celina, różnica wyniknęła z sytuacji ponieważ, był to plan szacunkowy,
kręgielnia była wyłączona z obrotu długo na czas remontu. Z związku z tym, dlatego te dochody
są mniejsze. W 2012r. są brane pod uwagę już dochody z kręgielni i z basenu, jeżeli będzie
podwyżka cen za wejście na basen.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy został już ogłoszony przetarg na sklepik
na kręgielni?
Skarbnik Gminy Celina, wydział merytoryczny p. Makucha już przygotowuje ten przetarg.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk jaki jest zakres finansowy hali sportowej przy PSP Nr 3
w Brzesku, bez dokumentacji?
Skarbnik Gminy Celina, nie mam przy sobie wyliczeń, ale sprawdzę i przedstawię to Państwu.
Komisja zapoznała się ze zmianami budżetowymi na najbliższą sesję RM.
Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Komisja zapoznała się ze zmianami budżetowymi na najbliższą sesję RM.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmiany
stref parkingowych, wykonany przez BOSIR w Brzesku.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5
grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz
ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach wraz z
poprawką. Głosowano jednogłośnie.
Ad.2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2012.
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy komisji na rok 2012.
Uwag brak, w związku z tym poddał pod głosowanie plan pracy.
Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał
na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Prezes MPK Krzysztof Gawor, przedstawił najważniejsze informacje o spółce za 2011 rok. na
koniec roku spółka będzie mieć stratę o około 100 tys. większą niż wniesiona dopłata
z budżetu gminy. Strata nie przełoży się na zadłużenie. Przekalkulował, jaka będzie sytuacja
w 2012 roku: nastąpi strata w wysokości 130 tysięcy złotych która nie znajdzie pokrycia
w przychodach. Uważa, że należy podjąć jak najszybciej kroki, które albo zwiększą wpływy albo
zmniejszą koszty. W roku sprzedają się ok. 240 tysięcy biletów. Prezes przedstawił propozycję
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bezpłatne, uważa również że należy zastanowić się nad likwidacją kursów
w soboty i niedziele (80 pasażerów jeździ w niedziele). Z wyliczeń jakie przedstawił oraz swoich
propozycji zmian zaoszczędzono by 132 tysiące złotych. Uważa, że jeśli nie zrobi się nic, to firma
nie przetrwa.
Inspektor UM w Brzesku Zbigniew Matras, przedstawił kto dotychczas miał ulgi, które były
zapisane w uchwale, oraz propozycję zmian zapisów do projektu uchwały.
Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, dodał, że zmiany są konieczne i będą one odczuwalne
społecznie. Zmiany zwiększą przychody a zmniejszą koszty, nie przewiduje się podwyżek dla
pracowników. Decyzję należy podjąć, ocena sytuacji jest taka, że trzeba utrzymywać usługi dla
mieszkańców, transport zbiorowy.
Radny Franciszek Brzyk, wejście w życie tych zasad, będzie funkcjonowało w latach
następnych, czy dotyczy to tylko roku 2012?
Prezes MPK Krzysztof Gawor, przedstawił jakie dopłaty do MPK przekazywano
w poszczególnych latach.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jak rozumiem kwestia istnienia spółki jest uzależniona
od przycięcia i rozwiązań które zostały zaproponowane, bądź większej dopłaty.
Prezes MPK Krzysztof Gawor, myśmy rozpatrywali dość długo, analizowaliśmy dość szeroko,
np. taki wariant, żeby nie likwidować kursów tylko podnieść ceny biletów, ale ceny musiały by
wzrosnąć o 90 groszy. Dla rodziny, to jest bardzo wysokie uderzenie, mają dzieci które
codziennie dojeżdżają do szkoły. Wybraliśmy to rozwiązanie z jednej strony dające gwarancję
utrzymania przez przyszły rok, a opcja która najmniej dotknie i obciąży mieszkańców.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, moim zdaniem najważniejsza rzeczą jest utrzymać
mimo wszystko ten transport zbiorowy, gdyby on padł to kłopot by był potężny, osoby starsze i
dzieci by to najdotkliwiej odczuli a w ślad za nimi rodzice. Podjecie takiej decyzji nie będzie
łatwa, w listopadzie przyznawaliśmy środki na wydatki płacowe, całe szczęście że pan prezes
uznał że to była wypłata premia a nie zwiększenie wynagrodzeń, ponieważ wówczas ten wzrost
wynagrodzeń na tą chwilę przekładał by się w skali roku 40 tys. złotych. ważną rzeczą jest w tych
zmianach jest to, że cen które są aktualne nie podnosimy. Dobrym również rozwiązaniem jest to,
że jest upoważnienie dla prezesa do 30 dni, aby dać możliwość rozpatrywania wniosków, czy
próśb o anulowanie nałożonej kary, w sytuacjach wyjątkowych bądź uzasadnionych. To są
niewątpliwie plusy, wydaje się, że te rozwiązania są chyba najbardziej optymalne, lecz to że
trzeba zrezygnować z czegoś co mieszkańcom służyło od około 20 lat, można zwalić na fiskalizm
państwa, z jednej strony akcyza na paliwo, z drugiej strony składka rentowa to powoduje, że tak
naprawdę polityka państwa poprzez samorząd zabije różne dziedziny życia, transport lokalny.
Nie wspomnę, że jest to również rynek pracy.
Inspektor UM w Brzesku Zbigniew Matras, czekamy na Państwa decyzję, poinformuje się
prywatnych przewoźnikami, że istnieje zapotrzebowanie istnienia kursów w soboty i niedziele
i zobaczymy jak oni zareagują.
Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, podsumował dyskusję i stwierdził, że są dwa
rozwiązania, albo utrzymać usługi na dotychczasowych poziomie i szukać środków w budżecie,
co sami wiemy, że jest to niemożliwe, albo przyjąć proponowaną zmianę, która została
zaproponowana. Dla mnie uzasadnieniem dla utrzymania takiej firmy są dwie grupy klientów: po
pierwsze osoby starsze i te korzystające ze wszelkiego rodzaju ulg a poza tym jest grupa
młodzieży, zwłaszcza szkół średnich oraz podstawowych. Z bólem osobiście przyjmuję tę
propozycję ale innego wyjścia nie ma.
Radny Franciszek Brzyk, zapytał jaka jest średnia płaca kierowcy w spółce, jakie są perspektywy
dalsze, jeśli ta propozycja przyjmie założone rezultaty to jak będzie w roku następnym?
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samym pracownikiem jak kierowca. Kierowców należało by podzielić na dwie grupy,
6 kierowców mam na czas określony i tylko na pół etatu, dlatego, że starujemy w przetargach
i muszę wygrywać, żeby mieć dla nich pracę. Ja im nie mogę znaleźć 8 godzinnego dnia pracy,
odwożą i przywożą dzieci do szkół. W południe na liniach mamy przerwy, bo ludzie nie jeżdżą
i jest zastój. Dla pełno etatowców to kwota będzie wynosić ok. 2200-2300 zł. brutto. Dalszy
okres nie mogę zaplanować.
Radny Franciszek Brzyk, ja zapytałem jakie widzi pan jako prezes, dalsze perspektywy
funkcjonowania zakładając, że poziom dopłat się nie zmniejszy, jakie są możliwości inne
ewentualnie poprawy funkcjonowania spółki?
Prezes MPK Krzysztof Gawor, nie widzę możliwości rozszerzenia działalności spółki, ponieważ
nie mam mocy technicznej, żeby rozszerzać zakres. W tym roku mijającym oddaliśmy 4 autobusy
na złom, a kupiliśmy dwa. Ilość zmalała o jedną w stosunku do potrzeb, a rynek jest
przepełniony.
Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, bez współpracy z zarządem, radą nadzorczą i reprezentantami
pracowników nie było by tych ustaleń. Będziemy wracać do rozmów, referować tematy związane
ze spółką.
Radna Maria Kądziołka, widać, że przed nami jest trudna decyzja do podjęcia, które
bezpośrednio na mieszkańców. Utrzymujemy ulgi dla tych najbiedniejszych grup i chcemy jakoś
mieszkańcom pomóc, kolejną sprawą jest likwidacja spółki. Jeśli zlikwidujemy MPK to
likwidujemy bufor który utrzymuje nam ceny biletów. Poddawaliśmy propozycję zmian o których
mówił Pan Franciszek, ja na ostatnim posiedzeniu proponowałam, aby sklep otworzyć
z częściami. Musicie jako zarząd szukać jakiś rozwiązań, wykorzystać usługi, to do Was należy.
Przypuszczam, że można coś zrobić, żeby spółka funkcjonowała lepiej. Dość dużo zostało
zrobione z naszej inicjatywy, tam gdzie widzieliśmy potrzeby. Sprawa jest bardzo trudna
i musimy podjąć decyzję nie mniej jednak.
Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, po szerokiej dyskusji w sprawie spółki MPK Brzesko,
przedstawił opinię i poddał pod głosowanie:
Komisja pozytywnie opiniuje przedstawioną propozycję zmian w zakresie działalności spółki
MPK w Brzesku. Głosowano: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, przedstawił członkom komisji do zaopiniowania
stawkę najmu na przetarg na najem lokalu użytkowego kawiarni ok. 60m² położonego w RCKB
przy Placu Targowym 10.
Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, przybliżała sprawę radnym. Wniosek stanowi
załącznik Nr 2 do protokołu.
Następnie Inspektor UM w Brzesku Elżbieta Spyrka, przedstawiła sprawę do zaopiniowania
wysokości stawek czynszu do przetargu na najem lokali użytkowych na placu targowym w
Brzesku oraz przedłużenia umowy.
Komisja pozytywnie opiniuje zaproponowaną stawkę wywoławczą do przetargu na najem
lokalu użytkowego położonego w obiekcie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Brzesku w wysokości 12 zł/m². Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie opiniuje stawkę najmu z wysokości z 30 zł. na stawkę 40 zł. brutto, do
przetargu
na
najem
lokali
użytkowych
położonych
na
Placu
Targowym
w Brzesku, która wejdzie w życie od stycznia 2012r. Głosowano jednogłośnie.
Inspektor UM w Brzesku Pani Elżbieta Spyrka, przedstawiła sprawę przeprowadzenia
przetargu na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie sklepiku z art.
basenowymi, drobnymi art. przemysłowymi bez art. spożywczych.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jest to niesprawiedliwe wobec osoby,
której ma u góry kawiarenkę. Tam co była tam zrobione była to czysta partyzantka, działanie
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funkcjonowało i było w porządku. Osoba u góry płaci wysoki czynsz i dokłada do tego.
Poprzedni dyrektor złamał prawo. Zróbmy uczciwą konkurencję, bo za chwilę będziemy mieć
100 metrów u góry i nikt nam tego nie weźmie.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, przedstawił problem godzin otwarcia u góry kawiarenki, brak
możliwości godzin porannych udostępnienia tarasu widokowego na basen.
Radna Maria Kądziołka, zapytała, czy jak przyjdę rano z dzieckiem na basen to nie będę mogła
wejść na górę zobaczyć jak pływa?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, nie za bardzo, ponieważ kawiarenka jest zamknięta.
Radna Maria Kądziołka, bardzo dziwne, wynajmujemy tą część i chcemy, żeby była
udostępniona dla społeczeństwa.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, chciałbym aby były art. spożywcze na dole, ponieważ skoro
kawiarnia jest na górze zamknięta do 15ej. Jeśli ma być zdrowa konkurencja, to niech będzie.
Radna Maria Kądziołka nie da się, aby kawiarenka u góry była wcześniej otwarta?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, nie mam takich prawnych uregulowań, umowa nie określa
określonych godzin.
Radna Maria Kądziołka, czy była by szansa, by był dostęp na górze, żeby rodzice mieli dostęp
na górze. W tej chwili mamy zamknięty dostęp, ja nie wiedziałam, że jest taka sytuacja.
Radny Franciszek Brzyk, czy najemca zwracał się z wątpliwościami, sugestiami dot. tego lokalu
na górze?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, jedna strona na drugą troszczyła żale i pretensje, ale ja nie
mogłem niczego zrobić, ponieważ tak była skonstruowana umowa, ja się z tego musiałem
wywiązać.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wydaje mi się, że będzie uczciwe i sprawiedliwe, że
przywrócimy to co było, pierwotnie, zobaczymy jak to funkcjonuje. Zaproponował stawkę 12 zł.
netto.
Komisja opiniuje pozytywnie przeprowadzenie przetargu na wynajem lokalu użytkowego
przeznaczonego na prowadzenie sklepiku z art. basenowymi, drobnymi art. przemysłowymi bez
art.
spożywczych
przy
stawce
w
wysokości
12
zł
netto.
Głosowano: 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
Komisja pozytywnie opiniuje przedłużenie umowy :

najmu dla Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski zs. w Krakowie przy
ul. Kościuszki 4 w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie.


lokalu w budynku Krytej Pływalni pod automat z zabawkami na okres

3 lat. Głosowano jednogłośnie.


najmu lokalu dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Okocimska 1

w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie.
Prezes OSP Brzesko Pan Jan Kasprzyk, złożył wyjaśnienia w sprawie zakupu samochodu.
Poprzednie auto zostało zatopione podczas ostatniej powodzi. Koszt samochodu Fiata Ducato
wyniósł 19 tys. złotych. 4 tysiące ze swoich środków dołożyliśmy.
Radna Maria Kądziołka, jak była sprawa dofinansowania środków dla Brzeska, to
informowałam jakie działania były podejmowane przez naszą jednostkę w czasie powodzi.
Bardzo pomagali mieszkańcom, byłam dwoma rękami za przyznaniem dla Państwa tej dotacji,
ponieważ wstyd było wyjeżdżać tym samochodem który mieliście. Podziękowania dla Was za
pomoc mieszkańcom.
Naczelnik UM w Brzesku Józef Makuch, przedstawił sprawę wniosków w sprawie
nieruchomości do zbycia, na ul. Mickiewicza, na ul. Witosa w Jadownikach. Kolejną sprawą jaką

-7przedstawił jest sprawa dworku- po odbyciu komisji Gospodarki Komunalnej, komisja
zawnioskowała do Burmistrza Brzeska o przygotowanie na najbliższe posiedzenie komisji
projektu uchwały w sprawie zbycia dworku w Okocimiu.
Radny Franciszek Brzyk, zapytał skąd ten nagły pośpiech, przecież we wrześniu jak odbyło się
spotkanie mówił wtedy, że nie zamierzają tego sprzedawać.
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, pan konserwator z Krakowa, delegatury z Tarnowa,
odmówił podziału tej działki. Od kilku lat toczy się spór z nim, o podział tej nieruchomości tak
aby podzielić działkę. Jego stanowisko jest nadal takie, że nie wykona podziału, tylko w całości
jest obiekt pod nadzorem konserwatorskim.
Radny Franciszek Brzyk, tak, tylko Pan Burmistrz powiedział, że odbędzie się spotkanie
z konserwatorem, nie tylko o podział ale o zagospodarowaniu. Chcieliśmy tam coś zrobić, lecz
stanowisko konserwatora blokuje pewne sprawy.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, o pośpiechu raczej nie ma mowy, bo toczymy
rozmowy od około 10 lat. prawda jest taka, że konserwator jest już na ukończeniu decyzji
o wystąpienie do sądu rejonowego o wpis do rejestru zabytków, jeśli to wpisze to ta wartość
przez najbliższe 200 lat nie ulegnie zmianie, zrobienie tam czegokolwiek. Jeżeli jest możliwość
czegoś zrobienie tam tym bardziej przy jakimkolwiek braku wsparcia konserwatora, to myślę, że
nie ma o czym wogóle mówić.
Radna Maria Kądziołka, jaka jest duża powierzchnia tego i kto wystąpił w kwestii tej sprzedaży.
Czy zebranie wiejskie, kto wystąpił.
Naczelnik Józef Makuch 2ha 68arów. Duża powierzchnia wraz z terenem przyległym. Jedynie
komisja zawnioskowała w związku z tym, że pan konserwator zabytków odmówił podziału.
Radny Franciszek Brzyk, pan Burmistrz obiecał nam spotkanie z panem konserwatorem.
Radna Maria Kądziołka, pan konserwator na naszym terenie robi co mu się podoba,
wstrzymuje nam prace które przez niego czekają, część budynków niszczeje i ma takie a nie inne
podejście.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że z tego co wie jest opinia Rady Sołeckiej
Okocimia w sprawie dworku, był wniosek o sprzedaż tego.
Radny Franciszek Brzyk, chyba nie było takiego wniosku.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, proszę sprawdzić, czy był taki wniosek, jeśli był to nie
będziemy tego blokować.
Radny Franciszek Brzyk, odczytał protokół z zebrania rady sołeckiej z sierpnia 2011r. nie ma
żadnej opinii w tej sprawie ani podjętego wniosku.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ja byłem i wiem, że było głosowane i zostało to
przegłosowane. Na tym zebraniu rady sołeckiej, byłem i to było.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, poczekamy na wyjaśnienie pana sekretarza.
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, 26 sierpnia zebranie przebiegło według porządku.
Był ten temat omawiany na zebraniu, tu pan przewodniczący potwierdza że był wniosek
głosowany, protokółu z głosowania nie ma ale pan przewodniczący był obecny na tym
spotkaniu. Odczytano cały protokół z zebrania sołeckiego z dnia 26 sierpnia 2011r.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ja byłem na jednym spotkaniu rady sołeckiej i to było
na pewno w sierpniu i na pewno było przegłosowane jednogłośnie wszystkich członków
obecnych na zebraniu. Nie mam wpływu na protokół, nie czytałem go. stanowisko było na
pewno zajęte i było to głosowane. Puścić ten projekt można i tak Burmistrz będzie decydował o
sprzedaży a zanim się to sprzeda to potrwa długo. Nie blokujmy tego co do zasady.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, po dyskusji i analizie przedstwił wnioski i poddał je
pod głosowanie:
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie sprzedaży Dworku
w Okocimiu. Głosowano: 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.

-8Komisja
pozytywnie
opiniuje
sprzedaż
działki
ul.
W.
Witosa
w
Jadownikach,
zgodnie
z
Głosowano jednogłośnie.

3373/2
położonej
przy
obowiązującą
procedurą.

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
o numerze ewidencyjnym 2337/1, 2337/5, 2337/4 w drodze przetargu. Głosowano
jednogłośnie.
Następnie Sekretarz Stanisław Sułek, wyjaśnił projekt uchwały oraz zasadność projektu
w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2012.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, odczytał pismo od mieszkańców Mokrzysk w sprawie
zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2012 na kolejny etap budowy chodnika przy
ul. Parafialnej w Mokrzyskach.
Radny Franciszek Brzyk, prosił o przedstawienie jakie zostały przesłane przez gminę Brzesko
zadania do ujęcia w budżecie na rok 2012 na wspólne zadania z powiatem.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo od mieszkańców Mokrzysk w sprawie zabezpieczenia
środków w budżecie na rok 2012 na kolejny etap budowy chodnika przy ul. Parafialnej
w Mokrzyskach.
Inspektor UM w Brzesku Beata Pajor przedstawiła i omówiła sprawę przedłużenia umowy
dzierżawy szaletów publicznych przy ul. Targowej i Placu Żwirki i Wigury.
Komisja pozytywnie opiniuje przedłużenie umowy dzierżawy szaletów publicznych przy
ul. Targowej i Placu Żwirki i Wigry w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie.
Następnie Prezes BZK Janusz Filip, omówił i przedstawił informację w sprawie pisma jakie
zostało skierowane na komisję. Pismo dotyczyło prośby o zabezpieczanie środków finansowych
na uzbrojenie nowych terenów zakupionych pod poszerzenie Cmentarza Komunalnego. Pismo
stanowi załącznik do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prezesa BZK w Brzesku.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział radnemu Franciszkowi Brzykowi.
Poinformował, że ze starostwem wygląda sprawa w ten sposób, że co roku ustalamy jakieś
zasady one były na początku roku uzgodnione. Myśmy w ubiegłym roku napisałem jedno
pismo, później poszło jeszcze jedno, żeby w jakiś sposób powiat się zajął pewnymi sprawami.
Nie ukrywam że monituję sprawę ze starostą, bo niestety coraz mniej było wykonywanych prac
w naszej gminie. Z powiatem jakie realizowaliśmy do tej pory były tylko budowy chodników. My
też dotujemy zadania wojewódzkie, w tej chwili musi być udział gminy. Udział finansowy,
natężenia ruchu- to są główne wskaźniki aby budować chodniki. Główną przesłanką jest jednak
natężenie ruchu w danej miejscowości. Nie wskazywaliśmy kwot, lecz miejscowości, gdzie
powinno się budować. Tam gdzie, mamy dokumentację i pozwolenia to możemy wykonywać, bo
to jest bardzo ważne.
Radna Maria Kądziołka, jak sprawa zjazdu, jak stowarzyszenie? Możliwe, że nie dojdzie do
budowy zjazdu z autostrady.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, my wydajemy decyzję środowiskową, musieliśmy uznać
stowarzyszenie jako stronę. Nie podchodźmy do tego tak sceptycznie. Przy dobrej woli GDDKiA,
nawet jeśli będzie opóźnienie 2-3 miesiące to myślę, że będzie wszystko w porządku.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8:00 - 11.30

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
STANISŁAW GÓRA

Protokołowała
Joanna Szczepka

