
P R O T O K Ó Ł  Nr   12/2011 
 
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady 
Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 
 
                                   6   grudnia   2011  r o k u 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 

załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Adam Kwaśniak 

Przewodniczący Komisji. Przywitał zaproszonych gości na posiedzenie komisji. Następnie 

przedstawił porządek posiedzenia i poprosił o zmianę porządku- zmiana punktów : 

poinformował, że obecny na komisji jest Pan Prezes MPK, który chciał omówić ważną 

kwestię, z racji tego że nie było to punktem porządku obrad komisji, poinformował, że po 

przyjęciu protokołu prezes omówi swój temat. Poniższy porządek wraz z ze zmianami 

posiedzenia został przyjęty jednogłośnie : 

 
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Przedstawienie informacji przez Prezesa MPK.   
3. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2012. 
4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
 Gminie Brzesko na rok 2012.  
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 
 
 

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia komisji, 

który został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2 Przedstawienie informacji przez Prezesa MPK.   
 

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 cen biletów oraz zmiany ulg dla niepełnosprawnych. Stwierdził, że spółkę nie jest 

stać na bilety 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.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że rekomendacje 

przedstawione przez pana prezesa, jest taka która wspólnie została przygotowana i którą 

podtrzymuje i prosi o uwagi jeśli są do tej propozycji.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał ilu jest pasażerów jeździ za darmo, po 70-tce? 

Prezes MPK Krzysztof Gawor, dodał, że w styczniu liczyli pasażerów, po przeliczeniach 

pasażerów po 70 roku życia którzy jeżdżą za darmo – 110 tys. pasażerów jeździ za darmo 

rocznie.  

Radny Jarosław Sorys, największe koszty poniosą ludzie po 70 roku życia patrząc na 

propozycję pana prezesa. Zabieramy ludziom starszym możliwość komunikowania się, mam 

wahania co do tej sprawy.  

Prezes MPK Krzysztof Gawor, wyjaśnił jak kształtowały się dopłaty do spółki  

w poszczególnych latach.  

Radny Jerzy Gawiak, zapytał czy firma coś robiła, aby poszukać oszczędności. Przedstawił, 

że jest warsztat, w którym można było by zrobić stację diagnostyczną, bądź zbiornik paliwowy 

aby mieć w pobliżu? Uważa, że kurs niedzielny jest jedyną możliwością dojazdu osób 

starszych do kościoła, widząc to z obserwacji. Dodał, że kiedyś dla osób starszych po 70 tym 

roku życia były bilety w wysokości 20 groszy? 

Prezes MPK Krzysztof Gawor, wyjaśnił, że nie ma możliwości, aby zrobić zbiornik 

paliwowy. Stacja benzynowa „przenośna” musi być utworzona na fundamencie, trzeba mieć 

pozwolenie na budowę a nie ma technicznych możliwości zamontowania. Cena za bilet 20gr. 

była w 2006r. w tej chwili jest to 40 gr.  

Radny Jerzy Gawiak, masę ludzi przestanie jeździć. Jeśli nawet by podnieść o 20 gr. to Ci 

ludzie nadal będą jeździć, każdy te 20gr. zapłaci.  

Radna Halina Mrówka, dodała, że tak się utarło w Polsce, że jak już nie ma pieniędzy to 

emeryt i rencista musi mieć a jakby tak wyśrodkować, po 50 groszy. Zapytała czy prezes nie 

szuka przychodu z reklam? Banerów? Szkoda tych strasznych osób, a społeczeństwo nam się 

starzeje. Każda podwyżka to dla niech jest dotkliwa.  

Prezes MPK Krzysztof Gawor, można nie podwyższać cen, tylko ścinać kursy 

nierentowne, np. w soboty i niedziele. Kursy do Okocimia, jeżdżą po 2-4 osoby w styczniu, jak 

zbadaliśmy. Kierowcy chętnie przychodzą do pracy w niedziele, ponieważ mają podwójnie 

płacone, ale jest to nierentowne bo ludzie nie jeżdżą. W sprawie reklam, na autobusach są 

reklamy, na rok proponuje za 1300zł. i nie ma chętnych, ponieważ wykonanie reklamy 

kosztuje w granicach 3 ty. Złotych.  



Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, skomentował, że musimy szukać pieniędzy 

to jest faktem, ale musimy się zastanowić nad propozycjami prezesa, zadecydować jakieś 

rozwiązanie. Sprawa jest bardzo ważna i pilna.  

Radny Piotr Wyczesany, w sprawie propozycji zlikwidowania kursów w weekendy, 

spowoduje to, że odetniemy małe miejscowości od miasta, a wiemy, że nie każdy ma 

samochód. 

Radny Jerzy Gawiak, w niedziele do szpitala nie będzie się czym dostać, MPK nie będzie 

kursować, busy również.   

Radny Piotr Wyczesany, nie można ingerować w rozkład busów? 

Radny Jerzy Gawiak, wyjaśnił, że jeśli busy wyjeżdżają poza gminę, to decyduje powiat. To 

jest państwo w państwie, zmieniają sobie kiedy chcą. 

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, wyjaśnił, że nie można ingerować w kursy 

busów. Poinformował, że są otwarci na wszelkie propozycje, a mamy obecnie dwie 

możliwości: pierwsza takie które zmniejszają koszty, poprzez zmniejszenie kosztów pracy 

firmy, propozycja jest również taka aby „wyciąć” weekendy- wydaje się najmniej bolesne choć 

sami Państwo widzą, że nie jest to takie proste. Druga propozycja jest taka, aby zwiększyć 

ceny biletów: każdy ruch zmniejszy liczbę klientów, a nie zwiększy to przychodów, a dotknie 

mniej zamożnych osób a nie tędy droga.  

Prezes MPK Krzysztof Gawor, dodał, że kogoś to będzie musiało zaboleć, nie ma 

możliwości, żeby było tak jak jest teraz, mając na uwadze jaka jest sytuacja budżetowa.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel od 4 lat sam Pan Burmistrz apelowaliśmy 

na zebraniach osiedla i wiejskich, żeby ludzie korzystali z usług MPK.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, po dyskusji i analizie podjął następującą 

opinię: Komisja przyjęła nową koncepcję dotyczącą funkcjonowania spółki Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji, przedstawioną przez Prezesa  

Pana Krzysztofa Gawora.  

Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 

 

Ad. 3 Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2012. 
 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła i omówiła projekt budżetu Gminy 

Brzesko na rok 2012 poszczególnymi działami.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zapytał jak czy wpływy do BOSiR-u  

z parkingów są mniejsze niż zaplanowaliśmy.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że to dopiero rok od wprowadzenia stref 

parkingowych, liczy, że egzekucja rozkręci się dopiero w 2012 roku w tym roku długo trwała 

sama korespondencja z MSWiA aby udowodnić, że mamy prawo podejmować te opłaty.  



Radny Paweł Strojny, wyjaśnił system parkingowy. Wyjaśnił, że jest teraz bardzo poważne 

podejście w kwestii parkowania i opłat za parkowanie. Egzekucja jest już aktywna, ludzie oraz 

mieszkańcy zmienią nastawienie do uiszczania opłat.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał: w tamtym roku kwota była przeznaczona na bloczki 

parkingowe wynosiła 43tys. złotych  a teraz mamy ujęte że ta kwota jest wyższa i wynosi  

przeznaczona 112tys. złotych, z czego to wynika? Dosyć duża różnica.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, poinformowała, że trudno jest porównywać ponieważ 

2011 rok planowaliśmy w 2010r. też pewne były założenia które okazały się nietrafne. W 2011 

roku bloczki parkingowe to był tylko zakup bloczków, czy wydrukowanie natomiast w tej 

pozycji teraz bloczki i opłaty parkingowe i mamy też prowizje. Prowizje dla punktów 

sprzedaży, ten system się troszkę zmienił. Przedtem zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 

nas więcej kosztowało.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał o modernizację Domu Ludowego w Jadownikach, ta kwota 

która jest zapisana to ta kwota będzie przeznaczona? 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, to jest część kwoty założonej do uzyskania w 2011r. bo 

całe dofinansowanie do tego zadania to jest 1 milion 369 tysięcy złotych, z tym że ta 

inwestycja podzielona jest na dwa lata. Musimy ograniczać wydatki bieżące, zdecydowanie.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał o diety radnych, czy coś się zmniejszyło, czy radni bądź 

sołtysi zrezygnowali z poborów? W tamtym roku była wyższa kwota teraz jest niższa, skąd się 

to wzięło? 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha , wyjaśniła, że jest inna struktura, radni obecnie są 

sołtysami bądź przewodniczącymi osiedli, są oni wypłacani normalnie tylko zostało to rozbite, 

ponieważ więcej jest teraz przewodniczących osiedli i sołtysów gdzie są również radnymi. 

Pani skarbnik, porównała kwotowo w których działach ile jest mniej czy więcej w stosunku do 

aktualnego stanu wydatków bieżących.  

Radny Krzysztof Bogusz, zaproponował, że można zaoszczędzić w taki sposób, że porach 

nocnych przygasza się lampy, wyjaśnił, że będzie  mniejsze zużycie i tym samym mniejsze 

wydatki.  

Radny Jarosław Sorys dodał, że trzy takie lampy są już zamontowane a generuje to 

oszczędności.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że trzeba pana Pieli kierownika referatu. 

Rzeczywiście zostały już takie zamontowane.  

Radny Piotr Wyczesany, zapytał że mamy ujęte iż 61 tysięcy złotych wydamy na OKS, czy 

jest to suma ostateczna na wszelkie remonty, na dokończenie całego remontu? 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła 61 tysięcy to jest tylko dokumentacja na 

kompleksową modernizację tego stadionu. Dodała, że promocję bardzo ograniczyli i nie 

będzie dofinansowania pikników osiedlowych, również mniejsze środki i mniejsza rezerwa 



celowa na jednostek pomocniczych gminy co Państwo mają rozdysponowania. Tak się wydaje 

ale te pikniki, czy wyjazdy do teatru to naprawdę pochłaniają naprawdę dużo pieniędzy i 

sytuacji kiedy my nie mamy na oświetlenie ulic, czy tych pieniędzy właśnie na to nie 

przeznaczyć. W tamtym roku same osiedla prawie 20 tysięcy wydały na tego typu rzeczy, 

pytanie czy to musi być?! Kiedyś nie chcieliśmy finansować z budżetu tych wycieczek, 

napisaliśmy do RIO, odpowiedzieli, że promocja gminy. jeżeli jest uzasadnienie, że jest 

nagroda za jakiś konkurs, która była organizowana pod patronatem Burmistrza i miała na 

celu promocję gminy. teraz to wszystko już nabiera takiej rangi, że jedzie się do teatru i nie 

ważne, czy nagroda czy nie, po prostu jedzie się do teatru. Apeluję do Państwa, żeby nie było 

tego typu wydatków. Nie wszystkich osiedli to dotyczy.  

Radny Jerzy Gawiak, dodał, że można zrobić bardzo dużo bez naciągania środków gminy. 

robiliśmy imprezy nie biorąc od gminy ani złotówki.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, np. jeśli chodzi o pikniki, przychodzi okres lipiec – 

sierpień i co sobotę są jakieś imprezy- a nie musi tak być. Wystarczyła by jedna, dwie imprezy 

która będzie mieć większy zasięg, a to wszystko kosztuje. To jest wszystko do dyskusji, pan 

Burmistrz jeszcze będzie o tym mówił, że można np. organizować co rok albo wybrane 

pikniki, żeby zrobić turniej sołectw. Czyli koncentruje się w jednym roku w jednym sołectwie  

i jest jakiś piknik, w następnym roku drugi. Trzeba coś poustalać. Mam zastrzeżenia co do 

tych wyjazdów, na te organizowane wyjazdy do teatrów- wy tego nie opisujecie, a potem się 

dostosowuje opis.  

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że jest to tylko 5 tysięcy na 

rok, w tych pieniądzach są wycieczki i różne imprezy. Uważa, że należy jakąś przyjemność 

organizować dla osiedla, wyjeżdżają dzieci na basen na Węgry. Uważa, że taka wycieczka nie 

spowoduje, że budżet się załamie. Jeśli tak mówimy, to popatrzmy na promocję: jakieś radia, 

gazety się dofinansuje, po co nam to jeżeli Pani skarbnik nam tak mówi, jeśli oszczędzamy to 

na wszystkim. 30 tysięcy na jakieś gadżety z herbem- po co nam to?! 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, mogę panu przedstawić porównanie na gazety i radio.  

Muszą być gadżety, oszczędzamy na gadżetach ale one muszą być. Proszę mi powiedzieć, jak 

Wy uzasadniacie te wycieczki, jaka to jest promocja gminy?! Proszę mi wierzyć ale te 

rachunki przechodzą przez naszą księgowość i czuje się niesmak, ponieważ są powtarzające 

nazwiska i wiele osób może nawet nie wierze, że taka wycieczka jest organizowana. Jak ja 

mam opisać rachunek, że jest to promocja gminy, przyjdzie NIK i nie będzie się nad tym 

zastanawiał, celowość, gospodarność, oszczędność.  

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, no to możemy nic nie robić, to są nie duże 

pieniądze, uważam że konkursy, pikniki, wycieczki, na konkurs organizowany od lat na 

najsympatyczniejszego psa, przychodzą setki ludzi- takie pieniądze powinny być w budżecie.  



Skarbnik Gminy Celina Łanocha, nie mam nic przeciwko organizowaniu konkursu tego, 

ale uważam że wyjazd do teatru, jakaś grupa osób to uważam, że jaka to jest promocja gminy 

do teatru.  

Radna Halina Mrówka, dodała, że może by te osoby nigdy nie pojechały do teatru i są 

zadowolone.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, ja rozumiem, ale przyjdzie nam kontrola i co wtedy z 

celowością?! Nie są dofinansowane pikniki, ponieważ nie mamy pieniędzy, natomiast rezerwa 

jest mniejsza i jest do dyspozycji Państwa. 19 tysięcy zostało wydane na promocję z tych 

pieniędzy a można było by to przeznaczyć na inne cele. Zostawiam to do Państwa do 

przemyślenia.  

Radny Jarosław Sorys, sołectwo Jadowniki ma ponad 5 tys. mieszkańców, odkąd jestem 

sołtysem to te środki są coraz mniejsze, myśmy faktycznie gro tych środków przeznaczaliśmy 

na inwestycje. 1,5 tysiąca złotych przeznaczyliśmy na oświetlenie. Ja się spotkałem z czymś 

takim, że chłopak dwudziestoletni, mówił że w Krakowie nie był- mówię to dlatego, że jednak 

takie wyjazdy są potrzebne, choć co prawda nie organizowaliśmy z naszego sołectwa takich 

wycieczek ale jest zasadność, my z tych pieniędzy kupiliśmy sprzęt do placu zabaw, 

konserwacja jest bardzo droga.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń co do tego, żeby w 

ogóle nie przeznaczyć, jeśli jest impreza to kupić nagrody ale jak jest wycieczka, ja nie mam 

dowodu na to, że jest to promocja gminy. Jeśli jest impreza która się odbyła to jest lista dzieci 

które odebrały nagrody. Dla mnie to jest nie uczciwe, taki wyjazd.  

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, myślę, że jest to nagroda i jest to promocja 

za wszystkie prace społeczne, zbieranie śmieci. Nie wiedziałem, że jest potrzeba opisania, jeśli 

tak to będziemy opisywać. Jeśli chodzi o teatr, wstęp do kina czy teatru kosztuje 50 – 60zł. 

nie finansujemy w 100%, tylko w 20%. Jeśli to jest dla Pani nieuczciwe, to nic nie będziemy 

robić. Promowanie miasta, organizowanie konkursów dla dzieci jest chyba lepsze niż jedna 

lampa.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, gadżety muszą być, mase osób zawraca się, zarówno 

szkoły jak i instytucje o gadżety. Wyjaśniła wydatki na rok 2012r. z zakresu promocji, środki 

zostały okrojone bardzo, ale coś musi zostać.  

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, wszystko jest do ograniczenia, ja rozumiem. 

Ale nie można powiedzieć, że coś jest złe a coś jest dobre.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, uważam, że wycieczki są na tyle nieudokumentowane, 

że jest to promocja gminy.  

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, nie spotkałem się z takim zarzutem, więc 

jestem zdziwiony.  



Radny Krzysztof Bogusz, wyjaśnił sprawę organizowania imprez. Niektórzy nie szanowali 

pieniędzy, to jest kwestia podejścia do tematu i przemyślenia. Przedstawił swoją opinię na 

temat oświaty, dodał, że oświata pochłania najwięcej pieniędzy, wartało by coś zmienić  

i szukać oszczędności.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła strukturę oświaty, wydatków oraz dodała, że 

będzie trzeba szukać oszczędności na oświacie. Poruszono również temat utrzymania RCKB, 

budynku na ul. Puszkina. Następnie omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową.  

Po przeprowadzonej dyskusji i analizie Przewodniczący komisji, przedstawił opinię i poddał 

pod głosowanie: 

Komisja nie zaopiniowała analizę projektu budżetu Gminy Brzesko na 2012 rok oraz projekt 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Głosowano: 0 za, 0 

przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.  

 

Ad. 4 Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
 w Gminie Brzesko na rok 2012.  
 
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, wyjaśnił, że w materiałach na komisje radni 

otrzymali projekt uchwały wraz z gminnym programem.  

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła najważniejsze informacje i wyjaśniła 

zmiany w gminnym programie.  

Radna Halina Mrówka, zapytała ilu jest członków w gminnej komisji do rozpatrywania 

wniosków, wynagrodzenie jest w wysokości 120zł. brutto.  

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, wyjaśniła, że jest 5 członków. Zespół 

kontrolny, rozpatruje wnioski o leczenie około 20 wniosków jest na jedno posiedzenie 

kierowane. Posiedzenie zazwyczaj trwają 4-5 godzin. Komisja opiniuje lokalizację zezwolenia.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zapytał czy wzrasta ilość tj. wniosków 

podejmujących się leczenia? 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, poinformowała, że wpływa coraz więcej 

wniosków, którzy chcą się leczyć. Nie wiem czy nie wynika do z tego, że ten problem jest coraz 

mniej ukrywany. Jeżeli już w domu pojawia się alkohol to rodzina występuje, żeby zgłosić tą 

osobę na leczenie.  

Po przedstawieniu Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przestawiła opinię i poddał pod 

głosowanie: Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2012.  

 

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.  



Przewodniczący komisji odczytał pisma do wiadomości: - od Prezesa OKS, od mieszkańców 

Mokrzysk w sprawie dokończenia chodnika w Mokrzyskach na ul. Parafialnej.  

Radny Jerzy Gawiak, poinformował, że obserwując miasto, zauważył jak wiele wisi 

plakatów na słupach, ulotek porozrzucanych po całym mieście. Zwrócił się o podjęcie 

wniosku w tej sprawie, aby wysprzątać te tereny.    

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zlecenie uprzątnięcia ulotek, plakatów itp. na 

terenie całej Gminy Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1130 
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