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Protokół Nr 1 / 2011 

z  posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego 

w dniu 7 stycznia   2011 r. 

 Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Leszek Klimek   przewodniczący 

komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni.  

Przewodniczący komisji   powitał wszystkich zebranych na pierwszym posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia komisji.  

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

1. Propozycje i przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2011 rok. 

2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1. Propozycje i przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2011 rok. 

Członkowie komisji zapoznali się z propozycjami planu pracy komisji przedstawionymi 

przez przewodniczącego komisji radnego Leszka Klimka. 

 

Radny Bogusław Babicz zaproponował aby komisja w miesiącu Październiku 

I Listopadzie dokonała kontroli jednostki organizacyjnej gminy np. Miejski Ośrodek 

Kultury i Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku tym bardziej że  BOSiR jest po 

reorganizacji.  

W  chwili obecnej  przejęta została przez BOSiR  Kręgielnia  i  jako komisja możemy 

zapoznać się z funkcjonowaniem tej jednostki po dokonanych zmianach. 

 

Radny Edward Knaga poruszył temat parkowania samochodów na wąskich uliczkach 

osiedlowych, które wg. ustawy z października 2010 roku  mają zostać przyporządkowane  

do  ulic w mieście. Po wejściu tej ustawy w życie napewno policja będzie karać wszystkich 

kierowców którzy źle zaparkują swoje samochody. Jest to sprawa bardzo ważna dla 

naszych mieszkańców i  komisja winna się tym zająć .Ponadto radny poruszył bardzo 

ważny temat dot. bezpieczeństwa mieszkańców  po uruchomieniu w Brzesku zjazdu z 

autostrady. 

 

Radny Jerzy Gawiak zaproponował aby komisja  w planie pracy zawarła temat związany z 

pracami popowodziowymi na terenie całej Gminy Brzesko.  
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Przewodniczący komisji   odpowiedział na propozycje radnych Knagi i Gawiaka, wyjaśnił iż  

analiza takich zadań jest w zakresie merytorycznej komisji czyli komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM w Brzesku. 

Plan pracy komisji Rewizyjnej na 2011 rok  po wprowadzonych  zmianach: 

Styczeń – 
Marzec 2011 
1. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok. 
2. Zapoznanie się z koncepcją budowy dworca PKS w Brzesku. 
3. Ocena przygotowań do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Brzesko 
zaplanowanych na 2011 rok. 
 
Kwiecień – 
Maj 2011 
1. Zaopiniowanie wykonania Budżetu za 2010 rok i przygotowanie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrza 
Brzeska za rok 2010. 
2. Opiniowanie harmonogramu prac dotyczących remontów dróg i chodników na terenie 
miasta i gminy. 
3. Informacja o przebiegu i wydatkach związanych odśnieżaniem miasta i gminy. 
4. Ocena funkcjonowania spółek MPK i BZK. 
 
Czerwiec – 
Lipiec 2011 
1. Informacja na temat realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków od osób 
prawnych i fizycznych oraz 
podatku od nieruchomości. 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Brzesko z uwzględnieniem realizacji 
wniosków komisji RM 
interpelacji radnych. 
 
Wrzesień - 
Październik 
2011 
 
1. Opiniowanie wniosków do budżetu gminy na rok 2012. 
2. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Brzesko za pierwsze półrocze 2011 roku. 
3. Ocena realizacji inwestycji remontów w gminie Brzesko. 
 
Październik- 
Listopad 
2011 
 
Kontrola jednostki organizacyjnej gminy np. Miejski Ośrodek Kultury i Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Brzesku. 
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Zadania, które komisja będzie realizowała w ciągu całego 2011 roku 
• Rozpatrywanie skarg na organ wykonawczy gminy oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych. 
• Opiniowanie projektów uchwał w tym opiniowanie wykonania budżetu za 2010 oraz 
pierwsze półrocze 2011. 
• Rozpatrywanie pism wpływających do Komisji Rewizyjnych celem ich rozpatrzenia. 
• Rozpatrywanie spraw bieżących. 
• Kontrole, które w trakcie roku budżetowego 2011 zleci do przeprowadzenia Rada 
Miejska. Zadania te będą realizowane na przestrzeni całego roku. 
 
Opinia komisji: 
Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowano  plan pracy komisji na 2011 rok. 

 
 
Ad.2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok. 

Skarbnik Celina Łanocha  omówiła wg. załącznika do protokołu  projekt budżetu 

Gminy Brzesko na 2011 rok. 

Ponadto dodała, że do  przedstawionego projektu  będą jeszcze  wprowadzone zmiany,  

polegające na zwiększeniu  dochodów Gminy  na niektórych zadaniach. 

 

W dyskusji nad przedstawionym projektem budżetu radni zadawali pytania dot: 

 

Radna Anna Lubowiecka poinformowała, iż w projekcie budżetu gminy brak jest 

zabezpieczonych środków budżetowych na budowę chodnika przy ul. Parafialnej w 

Szczepanowie .Zasięgnęła również opinii Pana Starosty powiatu w tym temacie i okazało 

się że powiat na 2011 rok ma bardzo znikomą ilość środków w swoim  budżecie na to 

zadanie. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek odpowiedział radnej, że w ostatnią środę tj.5 stycznia 

br. Pan Burmistrz otrzymał pismo od Pana Starosty  z prośbą o wskazanie zadań do 

wspólnej realizacji w roku 2011, z zastrzeżeniem że środki te są bardzo niewielkie. W tym 

temacie zostanie zorganizowane wspólne spotkanie . 

 

Radny Bogusław Babicz  stwierdził, że chodnik na ul. Parafialnej w Szczepanowie jest 

bardzo potrzebny .W chwili obecnej, w czasie zimy bezpieczeństwo pieszych jest  już na 

pograniczu  i temat ten jest bardzo ważny. 

 

Radny  Jerzy Gawiak  zawnioskował o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych 

na budowę chodników w Jadownikach przy ul. Staropolskiej i Małopolskiej .Powyższe 
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prace inwestycyjne mogą zostać rozpoczęte dopiero wówczas  gdy zostanie odwodniona 

ulica Boczna w Jadownikach. Dopóki   prace związane z odwodnieniem tej ulicy nie zostaną 

zakończone to powiat nie przeznaczy na  chodniki żadnych środków i prace nie  rozpoczną 

się. 

 

Radny Bogusław Babicz poprosił o wyjaśnienie w jakiej wysokości są planowane przez 

Gminę wpływy do budżetu   z tytułu opłat parkingowych . 

 

Skarbnik Celina łanocha odpowiedziała,  planuje się że wpływy do budżetu gminy z 

tytułu opłat parkingowych wyniosą około 800 tysięcy złotych .W tym roku  zmianie ulegnie  

system pobierania opłat parkingowych i ich egzekucja .Prowadzone będą systematyczne 

kontrole przez pracowników BOSiR . 

 

Radny Edward Knaga zapytał, czy nie lepiej byłoby aby została powołana straż miejska 

do kontroli i egzekucji pobierania opłat parkingowych . 

 

Radny Jerzy Gawiak  nadmienił, że straż miejska mogłaby również kontrolować, czy 

faktycznie osoby niepełnosprawne zajmują miejsca parkingowe dla osób 

uprzywilejowanych . 

Następnie w dyskusji komisja omówiła  temat związany z reorganizacją pracowników w 

BOSiR , w związku ze zmianą  systemu opłat za parkowanie . 

 

Radny Bogusław Babicz zapytał, czy w związku ze zmianami w systemie  pobierania 

opłat parkingowych na terenie miasta  planuje się rozszerzenie strefy parkingowej  przy ul. 

Kościuszki. W chwili obecnej parkuje tam bardzo duża ilość samochodów po obu stronach 

ulicy,  z tego tytułu miasto  pozyskałoby dodatkowe środki do budżetu. 

 

Radny Kazimierz Sproski  poruszył temat parkowania  na parkingu SM na ul. Ogrodowej 

przy blokach nr 15 i 16. W dni targowe  parking jest tak zapełniony, że mieszkańcy nie 

mają  miejsca do zaparkowania, mimo iż jest to parking  dla mieszkańców. Czy nie należy 

rozważyć propozycji  zaopatrzenia mieszkańców np. w karty parkingowe . 

Ponadto radny zapytał, czy są możliwości finansowe aby  na działalność stowarzyszeń 

sportowych działających na terenie miasta i gminy w roku 2011 zostały przeznaczone 

większe środki finansowe niż  zaplanowano. 
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Skarbnik odpowiedziała- na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej  został 

podjęty wniosek,  aby obniżyć dotacje do Spółki MPK i  kwotę 100 tysięcy złotych 

przeznaczyć na działalność stowarzyszeń sportowych  

 
Radny Kazimierz Sproski  zapytał, czy w związku z tym OKS będzie traktowany przy 

podziale środków w taki sam sposób jak pozostałe stowarzyszenia  czy na innych zasadach. 

Zapytał ponadto, czy środki na działalność stowarzyszeń będą dzielone relatywnie  do  

prowadzonych zajęć. Wg. radnego nie  należy dotować  ze środków na stowarzyszenia 

działalności seniorów. 

 

Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział,  OKS będzie dotowany  w tym roku  ze środków 

na działalność stowarzyszeń .Trudno dziś jest założyć, że relacja tych środków będzie taka 

sama jak w roku ubiegłym. 

 

Radny Kazimierz Sproski   nawiązał do tematu  pozyskiwania środków pozabudżetowych 

na  działalność przez stowarzyszenia sportowe. Radny uważa, że takie  stowarzyszenie 

które dba i stara się pozyskiwać takie środki na swoją działalność winno być przez gminę 

premiowane . 

 

W krótkiej dyskusji komisja omówiła temat  dot. wielkości środków  i sposobu ich 

rozdysponowania na działalność stowarzyszeń sportowych w roku 2011. 

 

Radny Stanisław Góra poinformował, że  w dyskusji padają głosy iż stowarzyszenia 

winny pozyskiwać  sponsorów. Na własnym przykładzie, swojego sołectwa może 

stwierdzić,  iż pozyskiwanie sponsorów  na działalność i bazowanie  tylko na  tych 

środkach w praktyce wcale się nie sprawdza. Środki przeznaczane z budżetu gminy na 

działalność niektórych stowarzyszeń np. w Porębie czy Jasieniu nie są zbyt wysokie, około 

10 tysięcy złotych, a młodzież ma zajęcie i tak faktycznie to te środki zwracają sie potem 

kilkakrotnie. Stawianie sprawy, że liczyć należy głownie na sponsorów jest 

nieporozumieniem i dlatego  będą wnioski za utrzymaniem tych środków .Sport to jedna z 

najlepszych  form profilaktyki przeciwalkoholowej .Młodzieży należy dać zajęcie w formie 

zajęć  sportowych i na to środki muszą się znaleźć w budżecie. Radny nadmienił że na  

profilaktykę alkoholową gmina wydaje dużo większe środki finansowe. 
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Skarbnik gminy przybliżyła komisji   jakie będą jeszcze dodatkowe zmiany w dochodach 

budżetu,  w stosunku do zadań  już ujętych w tym projekcie jak również w zaplanowanych 

wydatkach, min. zwiększenia np. na dietach radnych. 

Skarbnik  przedstawiła komisji  plan wydatków majątkowych  budżetu na 2011 rok w 

zakresie inwestycji. 

 

Radny Jerzy Gawiak zapytał- w roku ubiegłym był planowany remont dachu na budynku 

poczty w Jadownikach, poprosił o  informacje czy ten remont został ujęty w planie budżetu 

na rok 2011, bo dach na  budynku przecieka w wielu miejscach. 

 

Skarbnik odpowiedziała- w projekcie budżetu nie zaplanowane zostały  środki 

finansowe na przedmiotowy remont,  tylko na wydatki bieżące i utrzymanie budynku.  

W roku ubiegłym  poczta nie deklarowała swojego udziału w kosztach remontu dachu i 

nadal nie deklaruje ,tym bardziej, że nie wiadomo co dalej z tym budynkiem będzie. 

 

Radny Stanisław Góra zapytał  w temacie budowy magistrali wodociągowej Brzesko-

Gnojnik – Nowy Wiśnicz ,o jaki wodociąg chodzi ?. 

Pani skarbnik zobowiązała się przygotować odpowiedź na zapytanie radnego na kolejne 

posiedzenie komisji . 

 

W dalszej dyskusji nad projektem budżetu Gminy na 2011 rok  komisja zapoznała się z 

wnioskami podjętymi przez Komisję Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa w temacie projektu budżetu na 2011 rok . 

W dyskusji analizowano : 

Radny Bogusław Babicz zaproponował  przeniesienie  kwoty 330 tysięcy złotych 

zaplanowaną w projekcie budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok na wykonanie modernizacji 

instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku, z 

wykorzystaniem układu solarnego i   przeznaczenie jej  na wybudowanie –dokończenie łącznika 

ul.Kossaka w Brzesku. 

Następnie poruszył problem braku dotacji ze strony gminy do cen  wody i ścieków  dla RPWiK i 

dla mieszkańców Gminy Brzesko. 

Radny jako członek MZDWiK  przybliżył komisji jakie  czynniki miały wpływ na taką wysoką 

cenę wody i ścieków .Dopłaty dla mieszkańców do cen wody i ścieków winny zostać utrzymane. 
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Radny Stanisław Góra stwierdził iż  osobiście jest za  zniesieniem dopłat  do RPWiK w 

2011 roku. Napewno na sesji będą zapytania w tym temacie, dlaczego gmina ma  dotować 

RPWiK . 

 

Radna Anna Lubowiecka stwierdziła,  skoro w innych przedsiębiorstwa w roku 2011 z 

powodu oszczędności  nie planuje się żadnych podwyżek wynagrodzeń,  może i RPWiK  

zrezygnuje z podwyżki dla swoich pracowników, bo ta podwyżka również ma znaczny 

wpływ na ceny wody i ścieków.    

 

Radny Bogusław Babicz odpowiedział, związki zawodowe działające w  Spółce RPWiK  

przedstawiły wniosek o 10 % podwyżkę wynagrodzeń pracowników Spółki , natomiast 

zarząd spółki  przedstawił propozycje tylko 5 % podwyżek .Przedmiotowe podwyżki są 

regulowane ustawą, są obowiązkowe i muszą zostać wypłacone .Należy co roku zmniejszać 

dopłaty do cen wody i ścieków, ale winno to być rozłożone na kilka lat. 

Następnie radny przedstawił wyliczenia ceny wody i odprowadzania ścieków gdy   Gmina 

Brzesko dopłacił  do tych cen w 2011 roku   kwotę 300 tysięcy złotych  i w roku 2012 

kolejne 300 tysięcy zł. 

Na bieżąco członkowie Związku Międzygminnego będą domagać się   aby przedstawione 

zostały faktyczne koszty,  mające wpływ na ceny wody i ścieków .Budowane są nowe 

odcinki  kanalizacji i są już nowe ceny za odprowadzane ścieki. Nigdy w Gminie Brzesko  

nie będzie takich cen za wodę  jak np. w Tarnowie, bo my jako gmina mamy do ujęcia wody 

w Łukanowicach  ponad 20 km , nie mamy  tylko odbiorców w mieście, ale również na 

terenach gminnych  mało zabudowanych, co ma znaczny wpływ na cenę wody. 

 

Radny Jerzy Gawiak zwrócił uwagę na fakt, że RPWiK przejął wszystkie sieci 

kananlizacycjne  wybudowane za pieniądze mieszkańców. 

 

Radny Stanisław Góra zapytał,czy  dopłatę z gminy  można przeznaczyć np. na podwyżki 

dla pracowników RPWiK ,ale tych najmniej zarabiających ?. 

Ponadto radny zapytał w temacie  wydatków zaplanowanych w budżecie dla Przedszkola 

nr 9 na szkolenie personelu  jak również zbyt  małych  niskich  środków finansowych na 

wybudowanie oświetleń ulicznych na terenie gminy Brzesko. W poszczególnych 

sołectwach  buduję się nowe  domy i wiele mieszkańców prosi  o doświetlenie  nowych ulic  

ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Jest to bardzo ważny 
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temat, gdy będą oszczędności  to do tej zaplanowanej kwoty w wysokości  

40 tysięcy złotych należy dołożyć jeszcze 20 tysięcy  i jest to jego wniosek. 

 

Radny Jerzy Gawiak – poinformował komisję, iż ten sam problem występuje w 

Jadownikach . Radny zawnioskował  aby  wymóc na Zakładzie Energetycznym by w trakcie  

budowy nowych oświetleń zakładano na sieci  piąty przewód. 

 

Radny Bogusław Babicz      zadał pytanie dot.  bieżących wydatków Urzędu Miejskiego 

szczególnie na zadaniu utrzymania brzeskich  hotspotów. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek stwierdziła, iż po rozeznaniu  tematu należy   

utworzyć  nowy hotspot na brzeskim Rynku .Nie wszystkie hotspoty są napewno 

wykorzystywane w 100 % i można zmienić im lokalizację. 

 

Skarbnik Celina Łanocha  odpowiedziała, kwota 30 tysięcy złotych została zaplanowana 

na utrzymanie hotspotów po raz pierwszy w  budżecie, gdyż przez 3 lata gmina nie płaciła 

za utrzymanie hotspotów nic. 

Po szerokiej dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie o treści: 

1. Komisja Rewizyjna  dokonała analizy projektu Budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok, 

wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik i  po dyskusji podjęła następujące wnioski : 

 
1) komisja wnioskuje  o utrzymanie w roku 2011 przez Gminę Brzesko dopłat 

do cen ścieków  dla mieszkańców Gminy Brzesko, w wysokości 300 tysięcy 
złotych- głosowano 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący  

 
2) komisja wnioskuje o zwiększenie środków finansowych w budżecie na rok 

2011 na wykonanie oświetleń ulicznych, do kwoty 60 tysięcy złotych- 
głosowano jednogłośnie 

 
3) komisja wnioskuje o zweryfikowanie i wykonanie analizy wykorzystania  

hotspotów na terenie Miasta i Gminy Brzesko – głosowano jednogłośnie 
 

4) komisja wnioskuje o przeniesienie  kwoty 330 tysięcy złotych zaplanowaną w 

projekcie budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok na wykonanie modernizacji 

instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku, 

z wykorzystaniem układu solarnego, i   przeznaczenie jej  na  drogi gminne - 

głosowano  6 za 1 wstrzymujący 
 

 

5)  komisja wnioskuje aby kwotę 90 tysięcy złotych z zadania pn. ”budowa 
kanalizacji w Gminie Brzesko” przeznaczyć na wykonanie prac remontowych 
w placówkach oświatowych – głosowano jednogłośnie. 
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6) Komisja wnioskuje o przesunięcie  kwoty 100 tysięcy złotych z zaplanowanej 

dotacji do Spółki MPK w roku 2011 na działalność sportową  stowarzyszeń 
sportowych-głosowano jednogłośnie  

 
2. Komisja Rewizyjna pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt Uchwały  

Budżetowej Gminy Brzesko na 2011 rok ze zmianami  jak we wniosku nr 2 . 
 
 
3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022. 
 
 
Ad.3. W sprawach bieżących  radny Stanisław Góra zapytał  w temacie możliwości  

zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na budowę  IV etapu  wodociągu 

w Porębie  Spytkowskiej. 

 

Skarbnik Gminy Celina łanocha odpowiedziała radnemu, że w chwili obecnej brak jest 

możliwości finansowych na umieszczenie w budżecie Gminy Brzesko kolejnej inwestycji do 

realizacji . 

 

Radny Jerzy Gawiak zwrócił uwagę komisji na potrzebę wygospodarowania w niedługim 

czasie wolnych  pomieszczeń np. przy SP nr 2 w Jadownikach, lub osobnego budynku dla 

potrzeb filii Publicznego Przedszkola  nr 1 w Jadownikach . W chwili obecnej budynek 

przedszkola jest wynajmowany przez gminę od prywatnej osoby. Właściciele budynku  są 

już ludźmi starszymi i poinformowali panią dyrektor aby podjęła starania celem 

pozyskania nowego  lokalu na przedszkole, ponieważ noszą się z zamiarem sprzedaży 

budynku . 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały  od godziny 9.00-12.00 

 
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Brzesku 

 

LESZEK KLIMEK  

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  

 

 
 


