
Brzesko, dnia 8.12.2008 rok

Burmistrz  Brzeska 
Grzegorz Wawryka 

Nasz znak: BR.IX.0064/ 2/32 /08/MK
Nasz znak: BR.IX.0064/ 1/28 /08/MK
Nasz znak: BR.IX.0064/ 6/ 49/08/MK

Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej, 
Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska i  Rolnictwa oraz  Komisji  Rewizyjnej  Rady 
Miejskiej  w Brzesku  odbytym w dniu 8 grudnia 2008 roku zostały podjęte następujące 
wnioski i opinie:

1. Komisje  pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowały  wniosek PSS Społem w Brzesku 
o dokonanie zamiany  działki nr 1709/2 o powierzchni 41 m2, stanowiącej własność 
gminy Brzesko  na nieruchomość oznaczoną numerem 1709/3                  o 
powierzchni 23 m2  będącej w użytkowaniu wieczystym „Społem PSS  w Brzesku” - 
zamiana może być dokonana  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa /zamiana wartościowa/.

2. Komisje  zapoznały  się  z  prezentacją  dotyczącą  perspektyw rozwoju  Spółki  BZK, 
którą w imieniu Zarządu Spółki przedstawił Prezes Spółki Pan Janusz Filip.

3. Przy  omawianiu  projektu  budżetu  –  wydatków  zaplanowanych  w  Dziale  600  – 
Transport  i  łączność,  Rozdział  60004  Lokalny  transport  zbiorowy  Komisje 
wysłuchały  wyjaśnień  Prezesa  Spółki  MPK  dotyczących  działań  podejmowanych 
przez Zarząd Spółki w zakresie jej uzdrowienia oraz uatrakcyjnienia usług. Ponadto, 
wysłuchały przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz przedstawicieli załogi.
Komisje   zawnioskowały,  aby  w pierwszej  kolejności  dokonać zakupu BUS-ów – 
głosowano jednogłośnie;

4. Pozytywnie  12  za,  1  przeciw,  2  wstrzymujące  zaopiniowano  projekt  uchwały 
w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  VIII(53)95 z  dnia  9  marca 1995 roku w sprawie 
ustalenia systemu stref  na liniach komunikacyjnych i  cen urzędowych za usługi 
przewozowe MPK Spółka z o.o. z następującymi poprawkami :

• Komisje  wnioskują  o  wykreślenie   w  załączniku  nr  2  do  projektu 
uchwały  w pkt.2, 

-   ppkt.2 ) sołtysom  nie będącym radnymi  na podstawie legitymacji       
    wydanej przez Urząd Miejski w Brzesku  -  głosowano 12 za,     1 przeciw,   
    2 wstrzymujące,

             -  ppkt.3) funkcjonariuszom policji na podstawie legitymacji służbowej  -    
                głosowano 10 za, 2 wstrzymujące .

• w załączniku Nr 2 do uchwały w  pkt.3  ppkt.2  otrzymuje brzmienie: 
”uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz  policealnych  na  podstawie   legitymacji  szkolnej  -  głosowano 
jednogłośnie. 

5. Zapoznano się z wnioskiem Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyskach ul. Na Stoku 
20 oraz  mieszkańców tej  ulicy  o zabezpieczenie w budżecie roku 2009 środków 



finansowych na budowę i  remont tej  drogi  i  przyjęto do wiadomości.  Głosowano 
jednogłośnie. 

6. Komisje  zapoznały  się  z  wnioskiem  mieszkańców  sołectwa  Mokrzyska 
o  zabezpieczenie  w  budżecie  środków  finansowych   na  wykonanie  planu 
szczegółowego Osiedla Januszowskie i przyjęły pismo do wiadomości -  głosowano 
jednogłośnie.

7. Komisje  zapoznały  się  z  pismem  mieszkańców  ul.  Wiejskiej  w  Brzesku  dot. 
zabezpieczenia  środków  finansowych   na  budowę  kanalizacji  i  przyjęły  je  do 
wiadomości - głosowano jednogłośnie. 

8. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian 
w  „Programie   Rewitalizacji  Obszaru  Miejskiego  Brzeska  na  lata  2005  -  2013, 
przyjętym uchwałą  nr  XXXV/222/05 z  dnia  28  września  2005 r.  oraz  przyjęcia 
jednolitego  tekstu  „Programu  Rewitalizacji  Obszaru  Miejskiego  Brzeska  na  lata 
2008 - 2015.”

9. Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  z  treścią  skargi  złożonej  przez  Pana  Bogdana 
Zachara zam. Mokrzyska ul. Na Stoku 20  na Burmistrza Brzeska i wnioskuje do 
Pana Sekretarza o przeanalizowanie zarzutów zawartych w skardze i przygotowanie 
stosownego  projektu  uchwały  na  najbliższe  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej 
planowane na dzień   12  grudnia 2008 roku - głosowano jednogłośnie. 

10.Komisje  zapoznały  się  z  projektem  budżetu  Gminy  Brzesko  na  rok  2009  
i zawnioskowały :

 w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz  i wodę, 
rozdziale  40002  –  Dostarczanie  wody  o  wykreślenie  kwoty  
367.000 zł.   zaplanowanej  na dopłatę do cen wody  dla mieszkańców – 
głosowano  3 za, 2 przeciw, 7  wstrzymujących:

 w  dziale  600  –  Transport  i  łączność  rozdziale  60016  –  Drogi  publiczne 
gminne w zadaniu KD/01 zwiększyć  wydatki  na  umowy zlecenia – prace 
drogowe i porządkowe o kwotę 40.000 zł., tj. z kwoty 32.000 zł. do kwoty 
72.000  zł.;  jednocześnie  w  zadaniu  KD/02  zmniejszyć  wydatki  związane 
z zatrudnieniem przy pracach publicznych i interwencyjnych o kwotę 40.000 
zł., tj. z kwoty 111.684 zł. do kwoty 71.684 zł. -  głosowano jednogłośnie; 

 jako autopoprawki Burmistrza przyjęto następujące zmiany:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne :
• w zadaniu  ITK/23 zwiększa się  o  50.000 zł.  wydatki  pozostałe  na 

dokumentację okresów przyszłych,
• zwiększa  się  wydatki  majątkowe  o  łączną  kwotę  250.000  zł.  na 

zadaniach:
     - budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu - 20.000 zł.

            - budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku – 180.000 zł.
            - budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku –
              50.000 zł. ;
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b) w  dziale  600  –  Transport  i  łączność,  rozdział  60095  –  Pozostała 
działalność zmniejsza się wydatki  o łączną kwotę 156.389 zł.  poprzez 
dokonanie następujących zmian:

• w zadaniu BOSiR/02 zmniejsza się wydatki o kwotę 24.800 zł. 
w następujących pozycjach:
- obsługa parkometrów – 16.000 zł., tj. z kwoty 18.000 zł. do kwoty 
  2.000 zł.
- usługi ochroniarskie – 8.800 zł., tj. z kwoty 10.000 zł. do kwoty 
  1.200 zł.

• w zadaniu  BOSiR/02 zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  63.411  zł. 
w następujących pozycjach:
- zatrudnienie pracowników kontroli (planowane zatrudnienie 3 
  osób zwiększyć do liczby 5 osób) i egzekucji (1 osoba) w okresie 
  V – XII – 9.411 zł., tj. z kwoty 75.290 zł. do kwoty 84.701 zł.
- druk bloczków opłaty parkingowej (nowa pozycja) – 14.000 zł.
- prowizja za sprzedaż kart postojowych – 10% (nowa pozycja) – 
  40.000 zł.

• wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  195.000  zł.  poprzez 
ograniczenie  zakupu parkometrów z  18 do 3  sztuk,  tj.  z  kwoty 
234.000 zł. do kwoty 39.000 zł.

c) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin 
(miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmian:

• w zadaniu BK/04 zmniejsza się wydatki  o 10.000 zł.  na koszty 
i prowizje bankowe, tj. z kwoty 30.000 zł. do kwoty 20.000 zł.

• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł. na realizację 
zadania  „Termomodernizacja  budynku  Urzędu  Miejskiego 
w Brzesku”, tj. z kwoty 400.000 zł. do kwoty 540.000 zł.;

d) w  dziale  801  –  Oświata  i  wychowanie,  rozdział  80101  –  Szkoły 
Podstawowe zmienia się nazwę inwestycji „Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku” na „Remont                    i 
modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku                i 
Gimnazjum Nr 2 w Brzesku” i dokonuje się zwiększenia wydatków na tym 
zadaniu o kwotę 130.000 zł., tj. z kwoty 370.000 zł. do kwoty 500.000 
zł.;

e) w dziale  801 –  Oświata  i  wychowanie,  rozdział  80104 –  Przedszkola 
dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę    150.000 zł. na realizację 
zadania  inwestycyjnego  „Adaptacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  w 
Buczu  na  potrzeby  przedszkola”,  tj.  z  kwoty  450.000  zł.  do  kwoty 
600.000 zł.;

f) w  dziale  801  –  Oświata  i  wychowanie,  rozdział  80110  –  Gimnazja 
zmienia się nazwę inwestycji „Termomodernizacja budynku Gimnazjum 
Nr  2  w  Brzesku  na  „Remont   i  modernizacja  budynków  Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku”              i  
dokonuje się zwiększenia wydatków na tym zadaniu o kwotę 260.000 zł., 
tj. z kwoty 250.000 zł. do kwoty 510.000 zł.

g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje 
się  zwiększenia  wydatków o  kwotę  320.000  zł.  na  realizację  zadania 
inwestycyjnego „Odnowa centrum wsi Mokrzyska”;
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h) w  dziale  921  –  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego,  rozdział 
92109  –  Domy  i  ośrodki  kultury,  świetlice  i  kluby  dokonuje  się 
zwiększenia na zadaniu BK/08 o kwotę 20.000 zł.  z przeznaczeniem na 
dotację podmiotową dla MOK na działalność świetlic;

i) w  dziale  926  –  Kultura  fizyczna  i  sport,  rozdział  92601  –  Obiekty 
sportowe wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Kolektory słoneczne – 
BOSiR” z kwotą 330.000 zł.;

j) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania          w 
zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  zwiększenie  wydatków  o  kwotę 
100.000  zł.  na  zadaniu  EKS/01  z  przeznaczeniem  na  dotacje  dla 
stowarzyszeń  sportowych  realizujących  zadania  z  zakresu  kultury 
fizycznej, tj. z kwoty 590.000 zł. do kwoty 690.000 zł.;

                            Zmiany głosowano jednogłośnie.

 kwotę 65.000 złotych, która nie została ujęta w projekcie budżetu, a którą 
się planuje uzyskać jako dochód ze zwrotów dotacji otrzymanych z innych 
gmin z tytułu  uczęszczania do przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę 
Brzesko, dzieci będących mieszkańcami tych gmin - przeznaczyć  na wydatki 
majątkowe tj. zakup BUS dla potrzeb Spółki MPK – głosowano jednogłośnie; 

 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwotę 60.000 zł. ujętą w dotacji 
podmiotowej dla MOK a przypisaną świetlicy  przy ul. Browarnej  przeznaczyć 
na  rezerwę  celową  –  „zarządzanie  obiektem  Kręgielni”-  głosowano 
jednogłośnie; 

 ze środków uzyskanych w wyniku dokonania zmian w dziale 600, rozdział 
60095 zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 15.000 zł.  na 
zakup  potrzebnych materiałów  na dokończenie budowy garażu  dla potrzeb 
OSP Wokowice – głosowano jednogłośnie;

 
 ze środków uzyskanych w wyniku dokonania zmian w dziale 600 rozdział 

60095  zabezpieczyć  w  budżecie  środki  finansowe  z  przeznaczeniem  na 
kontynuację  rozbudowy  monitoringu,  zakup  parasoli  z  logo  Brzeska  oraz 
przenośnych toalet  – głosowano jednogłośnie. 

 w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie 
kultury fizycznej i sportu w zadaniu EKS/03 dokonać zmian w następujących 
pozycjach:
• zmniejsza się kwotę w pozycji wpisowe dla młodzieży Gminy Brzesko do  

Halowej Powiatowej Ligii Piłki nożnej z kwoty 6.000 zł. do kwoty 3.000 zł.
• dodaje się pozycję pn.:  dofinansowanie zawodów kręglarskich  i przeznacza 

się na jego realizację kwotę 3.000 zł. – głosowano jednogłośnie;

                                                                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                                                                                             Rady Miejskiej

                                                                             ……………………………………………………….
                                                                                                  /mgr Maria Kądziołka/
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