
 P R O T O K Ó Ł  NR  42/2009

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej 

Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu  09  grudnia  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. Proponowany porządek został przyjęty jednogłośnie:

1. Zaopiniowanie stawek czynszu lokali użytkowych na 2010 rok;

2. Analiza wydatków budżetowych Biura Promocji UM w Brzesku za okres do grudnia 

2009 roku;

3. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał 

na najbliższą Sesję RM w miesiącu grudniu 2009 roku.

Ad 1. 

Zaopiniowanie stawek czynszu lokali użytkowych na 2010 rok.

Prezes MZGM Franciszek Mrzygłód omówił temat. Przedstawił projekty zarządzeń 

dot. wysokości stawek czynszu lokali użytkowych na rok 2010.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące opinie:

Komisja  zapoznała  się  z  projektami  zarządzeń w sprawie  wysokości  stawek  czynszu  dla 

lokali użytkowych na 2010 rok:
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 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl. 

Żwirki i Wigury 7 w Brzesku – 45 zł/netto za 1 m2 powierzchni użytkowej dla Firmy 

Handlowo – Usługowej „VADIS”. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl. 

Żwirki  i  Wigury  8  w  Brzesku  –  2,50  zł/netto  na  1  m2 powierzchni  użytkowej  dla 

Zarządu Osiedla Stare Miasto.  Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (6 

Radnych obecnych w czasie głosowania).

 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 

Okocimskiej  1  w  Brzesku  –  5  zł/netto  na  1  m2 powierzchni  użytkowej  dla 

Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Rejon Nadzoru w 

Brzesku.  Głosowano: 3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się (6 Radnych obecnych w 

czasie głosowania).

 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 

Kościuszki 4 w Brzesku – 2,50 zł/netto na 1 m2 powierzchni użytkowej dla Ośrodka 

Diagnozy  i  Rehabilitacji  Dzieci  i Młodzieży  z  Wadą  Słuchu  w  Brzesku,  Punkt 

Logopedyczny.  Głosowano:  4  za,  0  przeciw,  1  wstrzymujący  się  (5  Radnych 

obecnych w czasie głosowania).

 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 

Kościuszki 4 w Brzesku  – 2,50 zł/netto na 1 m2 powierzchni użytkowej dla Terenowego 

Ośrodka  Rehabilitacji  i Wsparcia  Społecznego  Niesłyszących  w  Tarnowie,  Koło 

Terenowe. Głosowano: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (5 Radnych obecnych w 

czasie głosowania).

 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 

Kościuszki 12 w Brzesku -  – 2 zł/netto na 1 m2 powierzchni użytkowej dla Ośrodka 

Kuratorskiego przy  Sądzie  Rejonowym w Brzesku.  Głosowano:  5  za,  0 przeciw,  1 

wstrzymujący się (6 Radnych obecnych w czasie głosowania).
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 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 

Kościuszki  12  w Brzesku  –  10  zł/netto  na  1  m2 powierzchni  użytkowej  dla  Klubu 

Abstynentów „SZANSA”. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk zapytał,  jaka  będzie  propozycja  stawki  dla 

Polskiego Związku Wędkarskiego?

Prezes  MZGM  Franciszek  Mrzygłód  –  Polski  Związek  Wędkarski,  po  tym jak 

dostał nowy lokal – wcześniej ich siedziba mieściła się tam, gdzie mieszkają teraz „brzeskie 

pięcioraczki” – dostał także zapewnienie od Burmistrza, że nie zostaną z nowego miejsca 

wyrzuceni i stawka czynszu nie będzie wysoka. 

Radna Jadwiga Kramer zapytała, co z pustostanami na ul. Partyzantów 24?

Prezes MZGM Franciszek Mrzygłód  odpowiedział, że to są trzy pomieszczenia o 

wielkości ok. 6 m2. W tej chwili jedno z tych pomieszczeń jest zajęte – wynajmujemy za dość 

wysoką stawkę (120zł/6m2). Jest też zainteresowanie drugim lokalem, zobaczymy co z tego 

wyniknie.  Przetargów było  mnóstwo,  ale  to  nie  jest  zbyt  dobra  lokalizacja.  W tej  chwili 

więcej pustostanów nie ma.

Ad 2.

Analiza  wydatków budżetowych  Biura  Promocji  UM w Brzesku  za  okres  do 

grudnia 2009 roku.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław Wiśniowski zapytał,  dlaczego  w budżecie  na 

2010 rok, wydatki na Promocję Miasta wzrosły o 17%? Radny poprosił Kierownika Biura 

Promocji o przybliżenie tej sprawy. 
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Kierownik  Biura  Promocji  Krzysztof  Bigaj przypomniał  Radnym,  że  dostali 

sprawozdanie z działalności Biura za okres pierwszych 6 miesięcy oraz wykonanie budżetu 

od  stycznia  do  listopada  2009  roku.  Plan  zakładał  wydatki  rzędu  265 305  zł,  z  tego  do 

listopada wydano 244 997,80 zł. W materiałach przedstawiono wydatki - punkt po punkcie, 

oraz środki wolne.

Zauważył, że w przyszłym roku przypada 625 lat od czasu ulokowania Brzeska na 

Prawie Magdeburskim, dlatego Gmina w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Kultury w 

Brzesku  przygotowuje  się  do  tych  obchodów  już  od  stycznia.  Dlatego  zwrócił  się  do 

burmistrza o  przeniesienie  środków z  zadania:  Fundusz Obsługi  Delegacji  Zagranicznej  i 

Podróży Służbowych na zakup materiałów promocyjnych. Jeśli chodzi o promocję Gminy to 

zarówno współpraca z wydawnictwami lokalnymi, jak i np. z portalami internetowymi układa 

się dobrze. 

Wyjaśnił, że szczegółowe sprawozdanie roczne będzie również dostępne dla Radnych, 

w razie jakiś wątpliwości. 

Radna Jadwiga Kramer zadała pytanie w związku ze wspomnianą rocznicą – czy 

kulminacja tych obchodów będzie w czasie Dni Brzeska? Zapytała również czy obchody tej 

rocznicy będą w jakiś sposób skojarzone z 600 – leciem Bitwy pod Grunwaldem i 90 – leciem 

Bitwy Warszawskiej?

Kierownik  Biura  Promocji  Krzysztof  Bigaj odpowiedział,  że  opierają  się  na 

pierwszej wzmiance mówiącej o istnieniu miasta, przypomniał również, że w przyszłym roku 

przypada pewna rocznica założenia Browaru w 1845 roku. Przypada także rocznica 100 – 

lecia założenia Gimnazjum. Więc te elementy będą łączone, natomiast  rocznice o zasięgu 

ogólnopolskim, to nie jest element, który byłby bezpośrednio związany z naszym regionem. 

4



Burmistrz Grzegorz Wawryka  zaznaczył,  że  generalnie  Gmina – za względu na 

ilość tych jubileuszy, stara się je łączyć. W przyszłym roku również harcerze obchodzą 100 – 

lecie,  wiele  stowarzyszeń,  organizacji  pozarządowych i  szkół,  organizuje swoje imprezy i 

prosi  o  pomoc  finansową.  Często  podczas  wyjazdów  za  granicę  przychodzą  i  proszą  o 

gadżety. 

Odwołując się do wypowiedzi Radnej – obchodzenie każdej z tych rocznic osobno, 

jest  dla  Gminy  zbyt  dużym  zadanie,  zarówno  logistycznym  jak  i  finansowym.  Może 

sensowne byłoby połączenie tych imprez, albo organizowanie ich w cyklu – w ramach Dni 

Brzeska lub obchodów 3 maja. 

Kierownik  Biura  Promocji  Krzysztof  Bigaj dodał,  że  jest  już  po  wstępnych 

rozmowach z Panem Jerzym Wyczesanym i Panią Dyrektor Małgorzatą Cuber. W związku z 

tym, że 26 stycznia przypada rocznica ulokowania Brzeska na Prawie Magdeburskim, zwrócił 

się do Burmistrza i Przewodniczącego RM o zorganizowanie w tym dniu uroczystej  Sesji 

RM. W programie obchodów 3 – go maja - tj. 2 maja – planowany jest piknik z pieśniami 

patriotycznymi. Dni Brzeska przypadają 26 i 27 – w pierwszym dniu planowane są występy 

zespołów młodzieżowych i zespołów tanecznych, w drugim dniu planowane jest widowisko 

historyczne  –połączone  z  wjazdem  króla  i  królowej,  rycerzy.  W  międzyczasie  byłaby 

wystawa książki poświęconej Brzesku, a w MOK – u wystawy obrazów, portretów i pewnych 

eksponatów,  które  Gmina  ma  nadzieje  wypożyczyć  z  Muzeum na  Wawelu.  Oprócz  tego 

konkursy dla dzieci i dorosłych. Przygotowywane są 4 witacze, które będą ustawione przy 

wjeździe  do  Brzeska,  z  logo  uroczystości.  Dokładny  program  obchodów  będzie 

przygotowany jeszcze przed uroczystą Sesją.

Radny Franciszek Brzyk zapytał, czy Gmina ma opracowaną Strategię Promocji? 
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Kierownik  Biura  Promocji  Krzysztof  Bigaj odpowiedział,  że  jest  opracowana 

Strategia Rozwoju Gminy do 2015 roku. I tam jednym z punktów dot. rozwoju miasta jest 

strategia promocyjna, osobnego dokumentu nie mamy, bo to wiąże się z dużymi kosztami.

Burmistrz Grzegorz Wawryka – jeśli Gmina nastawiłaby się na promocję, to pewnie 

taką strategię trzeba byłoby wykonać, ale należałoby się zastanowić, czy te poniesione środki 

się wrócą. Są pewne cykliczne imprezy, które wpisały się już w tradycję miasta, np. obchody 

3 maja, czy 11 listopada. Zobaczymy jak wyjdzie ta impreza organizowana przez starostwo, 

czyli Oktoberfest. Przypomniał, że pewne działania Gminy podyktowane są tym, co np. dzieje 

się na osiedlach – pikniki. Są również imprezy nad którymi trudno tak na prawdę zapanować, 

czyli te organizowane przez Szkoły. Ciężko, jako Gmina narzucać pewne działania, można je 

co najwyżej koordynować. 

Radny  Franciszek  Brzyk –  promocja  ma  być  nastawiona  na  odbiorców 

zewnętrznych, czyli sposób komunikowania się z turystami i inwestorami. Radny uważa, że 

nie należy skupiać się tylko na tych lokalnych imprezach. Trzeba wybrać takie, które najlepiej 

spełniają  swoją  funkcję  promocyjną.  Ponieważ  mnożenie  imprez  powoduje  tylko  wzrost 

wydatków i nie ma z nich większych korzyści. Gmina i Powiat mają wiele rzeczy wspólnych i 

promocja powinna się odbywać na zasadzie partnerstwa. Wykonanie takiej strategii można 

zlecić firmie zewnętrznej, albo skorzystać z umiejętności studentów.

Burmistrz Grzegorz Wawryka zgodził się z przedmówcą, ale uważa, że należy być 

ostrożnym  jeśli  chodzi  o  zlecanie  wykonania  takiej  dokumentacji  firmom  zewnętrznym, 

przypomniał,  że  Strategia  Rozwoju  Gminy  w  ten  sposób  powstała  i  to  jest  „martwy” 

dokument.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa,  że Oktoberfest  jest  dobrym pomysłem. 

Gmina nie powinna jednak być jego inicjatorem - bo od tego jest Browar – może co najwyżej 

włączyć się w organizacje, jeśli wypłynie odpowiednia propozycja.

Radny  Adam  Kwaśniak –  są  też  głosy  odmienne,  które  mówią  o rozpijaniu 

brzeszczan, przypomniał, że w czasie imprez w które włączał się Browar zawsze dochodziło 

do nieprzyjemnych sytuacji. 

Radny Franciszek Brzyk – nie można historii Browaru wyciąć z historii miasta. Od 

kilku lat w Browarze jest mowa o otwarciu Muzeum Browarnictwa – to byłaby wspaniała 

okazja dla całego regionu. 

Radny Stanisław Góra – w odniesieniu do Oktoberfestu - nie chciałby, żeby miasto 

było  inicjatorem  tej  imprezy.  Miasto  powinno  się  włączyć  w przygotowania,  ale  samą 

organizację musi wziąć na siebie Browar. 

Radny Adam Kwaśniak – na początku Browar nie był zainteresowany otwarciem 

Muzeum  Browarnictwa.  Może  teraz,  kiedy  chcą  organizować  Oktoberfest  przemyślą  tą 

sprawę i jakieś starania poczynią. 

Radna Maria Kądziołka uważa, że ta rozmowa odbiega od głównego tematu, którym 

Komisja  ma  się  zająć.  Odniosła  się  do  słów  Radnego  Brzyka,  nie  zgodziła  się  z  Jego 

wypowiedzią dot. ograniczenia małych, lokalnych imprez i skupienia się na dużych. Każda 

impreza jest promocją miasta, nawet taka miejscowa. 

Radna Jadwiga Kramer przypomniała, że 2009 rok był Międzynarodowym Rokiem 

Piwa, a w Brzesku się nic na tę okoliczność nie działo. W sąsiedniej Bochni były imprezy z 

tej okazji, przy współpracy z Browarem Tyskie. Nasz Browar ten rok przespał, teraz chce 
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organizować  Oktoberfes,  co  jest  dobrym  pomysłem,  ale  w  czasie  tej  imprezy  trzeba 

przedsięwziąć pewne środki zachowawcze, takie żeby nie pozwolić młodzieży na picie. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zgodził się, że przy takiej imprezie trzeba zachować 

zdrowy rozsądek, podkreślił, że to jest zadanie nie tylko dla Gminy, ale tak na prawdę dla 

rodziców. 

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zakończył dyskusję na ten temat. 

Zaznaczył, że o wydatkach w budżecie Komisja będzie dyskutować w dalszych punktach. 

Ad 3. 

Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko.

Na wstępie Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski odczytał Radnym pismo 

Społecznego  Komitetu  Budowy  Kanalizacji  w  pn  –  zach  części  osiedla  Kopaliny  – 

Jagiełły  w  Brzesku z  dnia  08.12.2009  roku.  Poinformował  zebranych,  że  członkowie 

Komitetu:  Pani  Lidia  Góra  i Pan  Styrna  Marian są  obecni  na  posiedzeniu  Komisji. 

Przewodniczący  przypomniał,  że  ta  sprawa  ciągnie  się  już  od  dłuższego  czasu,  komisja 

Finansów składała odpowiednie wnioski, sam również złożył w tej sprawie interpelacje. 

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka  odpowiedział,  że  nikt  nie  zaniechał  budowy 

kanalizacji, przypomniał, że w ubiegłym roku Gmina złożyła odpowiedni wniosek, niestety 

nie uzyskał on dofinansowania. W tym roku złożono go jeszcze raz – już z poprawkami – i 

jest na etapie rozpatrywania. Jeśli nie otrzymamy dofinansowania, lub nie będzie ostatecznie 

rozstrzygnięta sprawa tego wniosku, to i tak w przyszłym roku Gmina rozpocznie budowę ze 

środków własnych. Już na wiosnę rozpoczną się pierwsze prace. Zaznaczył, że w projekcie 

budżetu jest na ten cel przewidziana kwota w wysokości ok. 3,5 mln zł. Wszelkie pozwolenia 
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i wniosek o dofinansowanie są złożone na RPWiK. Jeśli Radni przyjmą proponowany projekt 

budżetu, to formalnie będzie można do tych działań przystąpić. 

W tym momencie głos zabrała Pani Lidia Góra. Poinformowała Radnych, że wczoraj 

– tj. 08.12.2009 r. – spotkała się z panem Burmistrzem. Już od 16 lat działa w komitecie 

spotyka  się  w tym celu  z  Radnymi  i Burmistrzami.  Zaznaczyła,  że  w pn.  –  zach.  części 

osiedla nie ma nie tylko kanalizacji sanitarnej, ale także burzowej i wszystko to co spływa z 

ulicy zatrzymuje się na działkach mieszkańców. Kilka lat  temu Komitet  współpracował z 

Gminą przy sporządzaniu dokumentacji,  jednak do tej  pory sprawa nie ruszyła z miejsca. 

Projekt  dokumentacji  ma  trzy  lata  ważności  i mieszkańcy  obawiają  się,  że  nawet  kiedy 

zacznie się coś dziać trzeba będzie wszystkie prace „biurowe” zaczynać od początku. Obawia 

się, że w 2010 roku również nie zobaczy żadnych prac w terenie. Mieszkańcy są już takim 

obrotem  sprawy  zmęczeni  i  zbulwersowani.  Niedawno  dowiedziała  się  o funduszach 

przeznaczonych na Rewitalizację Rynku, podkreśliła, że nie chce być przeciwniczką zmian 

estetycznych w mieście, ale jeżeli Gmina chce mieć płytki i trawniki, to najpierw należałoby 

pomyśleć o ważniejszych projektach, a nie wydawać pieniędzy na rzeczy zbędne. 

Pan  Marian  Styrna zauważył,  że  te  3,5  mln  zł  przeznaczone  są  na  wszystkie 

inwestycje  związane  z  kanalizacją  nie  tylko  na  skanalizowanie  ul. Leśnej,  Wiejskiej  czy 

Poprzecznej. Zapytał, jakie dokładnie środki zostaną przekazane na budowę kanalizacji na ich 

osiedlu? 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  – może odpowiadać za dwa ostatnie lata – nikomu 

„złotych gór nie obiecywał” – jednak to co mówi, stara się realizować. Projekt, który został 

załączony  do  wniosku  nie  jest  zły,  ale  oczywiście  takich  projektów,  starających  się  o 

dofinansowanie jest wiele. Nie od Niego również zależy to, że instytucje zarządzające średnio 

półtora  roku  rozpatrują  wniosek.  Dodatkowym  minusem  jest  to,  że  aby  otrzymać 
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dofinansowanie  należy  mieć  odpowiednio  dużą  ilość  przyłączy  na  pewnym  obszarze. 

Wracając do tematu Rewitalizacji Rynku – dokumentacja na ten cel nie była tania i trudno 

żeby  ona  leżał,  ogłoszono  konkurs  na  to  zadanie  i dlatego  Gmina  do  niego  przystąpiła. 

Dodatkowo jeśli mamy możliwość pozyskania 4,5 mln zł, to trudno odrzucić te pieniądze. 

Wszelkie protesty można było zgłaszać przed złożeniem wniosku. 

Pani  Lidia  Góra zapytała,  czy  na  etapie  składania  wniosku  były  jakieś  głosy 

przeciwne wśród Radnych i mieszkańców?

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka  odpowiedział,  że  przed  złożeniem  wniosku  na 

każdym zebraniu sołeckim i na osiedlach temat Rewitalizacji Rynku był poruszany, wtedy nie 

było żadnych głosów krytyki. 

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk wyraził  swoje  zdziwienie  pismem  jakie 

dostarczono Radnym, uważa, że słowa: „z niepokojem przyjęliśmy do wiadomości” ze strony 

Komitetu, a dot. rewitalizacji rynku są nieuczciwe. 

Przewodniczący Zarządu Os. Kopaliny - Jagiełły Edward Knaga wyraził swoje 

zaniepokojenie, tym, że ważność dokumentacji, która została przygotowana na ten cel już się 

kończy. 

Radny Tadeusz Ciurej w imieniu zarządu os. Słotwina – uważa, że Rewitalizacja 

Rynku jest potrzebna, ten wniosek był złożony jeszcze za czasów Burmistrza Musiała. Nie 

można podchodzić do tematu kanalizacji myśląc tylko o sobie, bo na os. Słotwina nie ma ani 

kanalizacji  burzowej,  ani  sanitarnej.  Teren  tam  jest  bardzo  rozległy,  Radny  zdaje  sobie 

sprawę, że na dzień dzisiejszy Gminy na takie wydatki nie stać i  trzeba czekać na to jak 

poradzi sobie wniosek. 
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Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zakończył dyskusję na ten temat i 

zarządził 5 minutową przerwę.

Obrady Komisji wznowiono po przerwie.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  RM  w  Brzesku  przedstawili  wnioski  do 

budżetu Gminy na 2010 rok:

 Radna  Maria  Kądziołka  odczytała  wnioski  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji 

Rewizyjnej,  Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 

Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbytego 

w dniu 2 grudnia 2009 roku;

 Radny Józef  Kubas odczytała  wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Oświaty  Kultury  i 

Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 4 grudnia 2009 roku.

Radna  Maria  Kądziołka  zapytała  jaka  jest  odległość  między  Przedszkolem,  a 

budynkiem Hostelu? 

Przewodniczący Zarządu Os. Zielonka Antoni Staszczyk  odpowiedział, że to jest 

odległość ok. 6 - 8 m. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – od kilku miesięcy wpływają pisma rodziców 

dzieci niepełnosprawnych, którzy chcą aby miasto znalazło obiekt, który mógłby służyć jako 

świetlica dla tych dzieci. Na razie Gmina nie posiada takiego obiektu, więc zanim podejmie 

się  jakieś  decyzje  –  w  sprawie  budowy  przewiązki  -  trzeba  się  zastanowić  czy  nie 

przeznaczyć tego obiektu na ten cel. 

11



Radna Maria Kądziołka zapytała, czy można dobudować pomieszczenia do budynku 

przedszkola, tak aby jak sugeruje Przewodniczący budynek Hostelu przeznaczyć na inny cel?

Przewodniczący Zarządu Os. Zielonka Antoni Staszczyk odpowiedział, że pomysł 

budowy przewiązki wiąże się z adaptacją budynku Hostelu na cele edukacyjne. Uważa, że 

dobudowa wiąże się z dużymi kosztami.

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski uważa, że dzisiaj tego sporu się nie 

rozstrzygnie.  Należy  się  tym  zająć,  ale  może  najpierw  trzeba  przedyskutować  temat  na 

merytorycznych komisjach. 

Radny  Józef  Kubas zapytał,  co  ustalono  na  zebraniu  wiejskim  w Mokrzyskach 

odnośnie garażu budowanego dla Straży.

Radna  Jadwiga  Kramer odpowiedziała,  że  mieszkańcy  ustalili  żeby  pieniądze 

zostały.

Radna Apolonia  Warzecha –  jeśli  chodzi  o  budowę przewiązki  -  na  wykonanie 

dokumentacji  można  wykorzystać  pieniądze  z  paragrafu  „Dokumentacja  okresów 

przyszłych”. 

Radna Jadwiga Kramer zapytała, czy w budżecie na przyszły rok zaplanowane jest 

wykonanie dokumentacji  na powstanie lokali  socjalnych w budynku starej  Poczty przy ul. 

Browarnej. 

Skarbnik  Celina  Łanocha  odpowiedziała,  że  taki  punkt  nie  został  ujęty,  jest 

„dokumentacja okresów przyszłych” więc jeśli Radni zdecydują aby przeznaczyć pieniądze 

na ten cel to można wykorzystać te środki. 
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Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujący wniosek:

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Gminy w trakcie 2010 roku środków na 

wykonanie  dokumentacji  budowy  przewiązki  łączącej  Publiczne  Przedszkole  Nr  7  z 

budynkiem  byłego  Hostelu,  po  analizie  proponowanej  przez  architekta.  Głosowano 

pozytywnie jednogłośnie.

Radna  Katarzyna  Pacewicz  –  Pyrek odczytała  pismo  Krakowskiej  Kongregacji 

Kupieckiej z dnia 07.12.2009 roku dot. ujęcia Turnieju Kręglarskiego Kupców do kalendarza 

imprez cyklicznych organizowanych w Brzesku, oraz jego finansowe wsparcie.

Skarbnik Celina Łanocha  odpowiedziała, że Turniej  można ująć w wydatkach na 

promocję  jednostek  samorządu  terytorialnego,  gdzie  wymienione  są  wszystkie  imprezy 

cykliczne, które współfinansuje Gmina. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zaproponował żeby sformułować ogólny wniosek na 

ten temat, a odpowiednia kwota znajdzie się później. 

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujący wniosek:

Komisja  wnioskuje o  dopisanie  do kalendarza  imprez cyklicznych w 2010 roku Turnieju 

Szachowego im. Stanisława Migdała w Mokrzyskach oraz Turnieju Kręglarskiego Kupców, 

dofinansowanych  przez  Gminę  w  ramach  środków  przeznaczonych  na  Promocję  Miasta. 

Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

Następnie  Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski poddał pod głosowanie 

wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku.
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Komisja wnioskuje o przeznaczenie środków zarezerwowanych na budowę garażu dla 

OSP  Mokrzyska  w  wysokości  80  tys.  zł  na  budowę  oświetlenia  ulicznego  w  sołectwie 

Mokrzyska.  Głosowano: 0 za,  1  przeciw,  4 wstrzymujące się  (5  Radnych obecnych w 

czasie głosowania).

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji.

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski poddał pod głosowanie wniosek z 

posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej,  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony Środowiska  i 

Rolnictwa oraz Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku.

Komisja  wnioskuje  o  pozostawienie  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  na 

modernizację  rowu  przy  ul.  Wiedeńskiej  w  Jasieniu.  Natomiast  środki  finansowe 

wygospodarowane w wyniku przeprowadzonego przetargu przeznaczyć na budowę chodnika 

od  ul.  Nowy  Świat  w  kierunku  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Jasieniu.  Głosowano 

pozytywnie jednogłośnie.

Radna  Jadwiga  Kramer zapytała,  na  kiedy  planowane  jest  oddanie  budynku 

Centrum  Kulturalno  –  Bibliotecznego?  Zwróciła  uwagę  na  planowane  wydatki  na 

poprawienie  estetyki  miasta,  uważa,  że  jest  zbyt  duże  skumulowanie  środków w jednym 

miejscu (Plac Żwirki i Wigury i Ogródek Jordanowski).

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka  odpowiedział,  że  Biblioteka  będzie  oddana  w 

połowie 2011 roku. Ponieważ w ostatnim czasie robione były parkingi i chodniki w centrum 

miasta  mieszkańcy,  szczególnie  z  Placu  Żwirki  i  Wigury  twierdzili,  że  centrum  miasta 

wygląda  fatalnie.  Trzeba  mieć  również świadomość jak wygląda  Ogródek Jordanowski  – 

pewne prace zostały wykonane już w latach ubiegłych, ale w związku z budową Centrum 

teren wokół trzeba odpowiednio zagospodarować.
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Radny  Franciszek  Brzyk przypomniał,  że  składał  interpelację  w sprawie  Placu 

Żwirki i Wigury – ten plac można byłoby zagospodarować w całkiem inny sposób, ponieważ 

Gmina jest  właścicielem części  tych działek.  Czy nie  byłoby lepiej  sprzedać  tą  część Pl. 

Żwirki i Wigury, a pieniądze przeznaczyć na zagospodarowanie tego placu.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka  zaznaczył,  że  ilość  sklepów,  które  powstają  w 

mieście sprawia, że wynajmujący lokale w centrum nie mają już takich zysków. W przyszłym 

roku można się nad tym tematem zastanowić.

Radny  Stanisław  Góra –  odnośnie  Pl.  Żwirki  i  Wigury,  zwłaszcza  o  tej  części 

przyległej do ul. Głowackiego chodzi o to żeby robić to tak, aby później stanowiło to spójną 

całość z pracami, które będziemy wykonywać dalej. Tak żeby nie zrobić części, której nie 

można w żaden sposób skomponować z resztą.

Radna  Maria  Kądziołka jest  przeciwna  sprzedaży  działek  i nieruchomości 

należących do Gminy, bo niewiadomo kiedy będą nam potrzebne. Radna jest za dzierżawami 

na długi okres. 

Radna  Katarzyna  Pacewicz  –  Pyrek –  są  dwa  rozwiązania,  albo  Gmina  sama 

zbuduje takie lokale i wydzierżawi je, albo sprzeda działki. 

Radny  Franciszek  Brzyk czy  w  budżecie  zaplanowane  są  pieniądze  na  rezerwę 

kadrową?

Skarbnik Celina Łanocha zarezerwowane są trzy etaty – drugiego Wiceburmistrza, 

Naczelnika Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych i 0,75 etatu sprzątaczki. 

Środki pieniężne zarezerwowane są na dwa pierwsze etaty. 
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Radny Franciszek Brzyk w jakim zakresie planowane jest wykonanie zadań, które 

nie  uzyskały  dofinansowania,  chodzi  m.  in.  o  ul.  Środkową  w Jadownikach.  Radny 

przypomniał,  że  padły  kiedyś  deklaracje,  że  jeżeli  znajdą  się  pieniądze  będzie  można 

przeznaczyć pieniądze na inne zadania.

Burmistrz Grzegorz Wawryka  – zmiany w budżecie wykonywane są co miesiąc, 

więc jeśli jakieś zadanie wypada to pieniądze są ściągane. Ostatnio pojawiły się informacje, 

że będzie  uruchomiony program dot.  modernizacji  dróg gminnych,  dlatego nie  ściągnięto 

pieniędzy na ten cel z budżetu. 

Radny Mirosław Wiśniowski zauważył, że w budżecie na przyszły rok zaplanowano 

774 tys. zł na MPK – to bardzo duża kwota, którą Gmina dokłada, żeby spółka mogła działać. 

Przewodniczący Komisji przedstawił Radnym informacje w jaki sposób w Krakowie zostało 

oddanych sześć linii autobusowych prywatnym przewoźnikom – informacje wg załącznika. 

Zastanawia się czy nie przenieść takich praktyk do Gminy Brzesko. 

Zaproponował, aby zostawić MPK tylko 154 291 zł, zostawić osobną pozycję: dopłaty 

do przewoźników. Zostałoby ok. 500 tys. zł na drogi i chodniki, bądź na fundusz sołecki. 

Radna Maria Kądziołka – ta propozycja jest oczywiście ciekawa, ale zanim zacznie 

się cokolwiek robić należy najpierw dokonać rozeznania i np. rozpisać przetarg na jedną linię, 

taką najmniej atrakcyjną i zobaczyć czy ktoś się zgłosi. Natomiast nie można zabrać teraz 

środków na działalność MPK, bo nie ma zrobionych żadnych przetargów.

Radny  Stanisław  Góra –  teraz  MPK  w  jakiś  80  %  świadczy  swoje  usługi  dla 

społeczności  wiejskiej,  dlatego  apeluje,  aby  najpierw  wysłuchać  najbardziej 

zainteresowanych stron, czyli mieszkańców i przedstawicieli tych społeczeństw.
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Sołtys Wokowic Marian Czarnik przypomniał, że żaden prywatny przewoźnik nigdy 

się nie zgłosił do przetargu do przewozu młodzieży szkolnej, ponadto kiedy wyszła inicjatywa 

aby skorelować rozkłady jazdy MPK i prywatnych przewoźników, nikt się na to nie zgodził. 

Kolejną sprawą są kursy w soboty i niedziele – prywatni przewoźnicy nie jeżdżą w te dni. 

Ponadto  jeśli  nie  będzie  konkurencji  ze  strony  MPK,  to  bilet  w jedna  stronę  nie  będzie 

kosztował np. 2 zł, tylko 6 zł. Najlepszym przykładem tego typu praktyk jest linia Bielcza – 

Wokowice - cena biletu MPK wynosiła 2,80 zł, prywatny przewoźnik pobierał 2,50 zł. W tej 

chwili po wycofaniu się MPK bilet kosztuje 6,00 zł. 

Radna Apolonia Warzecha – w czasie poprzedniej kadencji Rady Komisja Prawa 

Porządku  Publicznego  i  Promocji  zgłosiła  wniosek  o  podjęcie  działań  mających  na  celu 

zobligowanie prywatnych przewoźników do dołożenia się do utrzymywania przystanków – 

nie było żadnego odzewu, ponieważ nie ma przepisów, które by na to pozwalały. 

Radny Stanisław Góra – negocjacje z przewoźnikiem prywatnym są trudne. Jeżeli 

Gmina zdecyduje się na obcięcie dotacji na MPK i rozpisanie przetargu na obsługę linii, to 

może się okazać, że na niektóre linie nikt się nie zdecyduje – i co wtedy? Radny jest  za 

pomysłem  Radnej  Marii  Kądziołki,  uważa,  że  należy  zrobić  ten  przetarg  choćby  z  tego 

powodu, by zobaczyć jaki będzie odzew. Jego zdaniem nikt się nie zgłosi, ponieważ wygranie 

takiego przetargu będzie się wiązało m. in. z utrzymaniem przystanków we własnym zakresie.

Radny  Tadeusz  Ciurej zgodził  się  z  przedmówcą.  Uważa,  że  porównywanie 

Krakowa do Brzeska jest w tym wypadku bezzasadne, ponieważ jedna dzielnica w Krakowie 

jest większa niż całe Brzesko, dlatego tam prywatny przedsiębiorca ma możliwość zarobku. 

Jedynym wyjściem, które Radny widzi jest dofinansowanie MPK – kupno jeszcze jednego 

małego busa i uruchomienie linii Brzesko – Tarnów. 
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Radna Maria Kądziołka  uważa, że niektóre zachowania i decyzje należy na Panu 

Prezesie  MPK  wymóc.  Na  niedawno  odbytym  zebraniu  Pan  Prezes  udowadniał,  że  np. 

utworzenie nowej  linii  do Tarnowa spółce się  nie  opłaca,  jednak Radna jest  za  tym aby 

wymóc na Prezesie utworzenie tej linii i przynajmniej na miesiąc - pilotażowo. Druga linię 

należy uruchomić do Krakowa pod Bonarkę.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski:

1. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie pilotażowego przetargu na obsługę jednej linii 

MPK  i  przedstawienie  Komisjom  Rady  Miejskiej  w Brzesku  przed  ogłoszeniem 

przetargu przygotowanej specyfikacji. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

2. Komisja  wnioskuje  o  pilotażowe  uruchomienie,  przez  co  najmniej  jeden  miesiąc 

dodatkowych  linii  MPK  do  Tarnowa  i  Kraków  –  Bonarka. Głosowano:  3  za,  0 

przeciw, 3 wstrzymujące się (6 Radnych obecnych w czasie głosowania).

3. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2010 rok środków finansowych w 

kwocie 40 tys. zł na zakup busa dla Spółki MPK.  Głosowano: 3 za, 0 przeciw, 2 

wstrzymujące się (5 Radnych obecnych w czasie głosowania).

Naczelnik Wydziału GGMR Józef  Makuch poinformował  komisje,  że  dokonane 

zostały konkretne ustalenia z właścicielami działek ewidencyjnych Nr 1466/3, i Nr 1469/6 o 

łącznej  powierzchni  0,0818  ha  położonych  w Brzesku  w  kwestii  możliwości  kupna  tych 

nieruchomości na majątek Gminy. Grunt o którym mowa zlokalizowany jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie nowobudowanego obiektu Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego. 

Zakup  jego  niezbędny  jest  na  powiększenie  działki  gminnej  w celu  stworzenie  lepszych 

warunków zagospodarowania tego terenu przez Urząd. 

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następują wniosek:

Komisja wnioskuje o nabycie przez Gminę Brzesko działek Nr 1466/3 i Nr 1469/6 o łącznej 

powierzchni 0,0818 ha, położonych w Brzesku. Grunt o którym mowa zlokalizowany jest w 
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bezpośrednim sąsiedztwie nowobudowanego obiektu - Regionalnego Centrum Kulturalno - 

Bibliotecznego. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski zapytał  w  którym  kierunku  – 

miasta, czy Jasienia – przebiegają prace przy ul. Leśnej?

Naczelnik  Józef  Makuch  odpowiedział,  że  tymi  sprawami  zajmuje  się  Jego 

koleżanka – nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Radna Jadwiga Kramer zapytała jakie nieruchomości będą nabywane przez Gminę, 

gdzie przeznaczone są środki 818 tys. zł?

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka odpowiedział,  że  na  str.  79  Projektu  Budżetu  – 

Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy – wszystkie działki są wyszczególnione.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że na jednej z Komisji Gospodarki 

Komunalnej  padł  wniosek  o  zabezpieczenie  środków  pod  budowę  gminnej  oczyszczalni 

ścieków – to daleko idący wniosek, mimo wszystko uważa, że należałoby temat poruszyć już 

teraz  –  występując  o ustanowienie  lokalizacji  dla  tego  obiektu,  w  rejonie  ul.  Solskiego. 

W następnym roku można byłoby wystąpić już o wykonanie dokumentacji, tak aby niczego 

nie  przegapić  i  zrobić  to  na  spokojnie.  Przewodniczący  wniósł  o  przegłosowanie  tego 

wniosku.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następują wniosek:

Komisja  wnioskuje o ustalenie  lokalizacji  pod budowę Gminnej  Oczyszczalni  Ścieków w 

Brzesku. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
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Radna Jadwiga Kramer zadała pytanie dot. budynku starej poczty w Brzesku - w 

związku z oceną stanu technicznego tego budynku – zapytała Naczelnika Józefa Makucha, 

czy wnioskował do przyszłorocznego budżetu, o to aby zabezpieczyć pieniądze na wykonanie 

dokumentacji związanej z modernizacją lub adaptacją tego budynku. 

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka odpowiedział,  że  w tej  chwili  jest  zabezpieczona 

pewna kwota, może w przyszłym roku będzie trzeba ją zwiększyć.

Radna Maria Kądziołka przybliżyła zebranym wniosek, który został postawiony na 

wspólnym posiedzeniu trzech komisji w sprawie Poczty w Jadownikach. Przypomniała, że 

odbyła się na ten temat dyskusja, zastanawiano się czy nie pozbyć się tego budynku, tzn. tej 

części należącej do Gminy. Wniosek zakładał przeniesienie Biblioteki Publicznej  i siedziby 

Towarzystwa Miłośników Ziemi  Jadownickiej  –  Izba Regionalna do  Domu Ludowego w 

Jadownikach.  Radna zastanawia się  czy nie  byłoby dobrze  sprzedać tej  części,  albo jeśli 

Poczta będzie chciała sprzedać swoją część – kupić ją i mieć do dyspozycji cały budynek.

Naczelnik Józef  Makuch uważa,  że  na razie  takie  kroki  są przedwczesne,  należy 

poczekać i zobaczyć jakie kroki podejmie Poczta – z tego co Naczelnik wie – mają zamiar 

pozbyć się tego budynku, ale do tego czasu nie należy podejmować żadnych kroków.

Radna  Apolonia  Warzecha uważa,  że  cokolwiek  Gmina  będzie  chciała  zrobić, 

będzie problem, ponieważ ten budynek został wybudowany przez mieszkańców i jeśli pojawi 

się temat sprzedaży zaczną się protesty. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że najlepiej będzie poruszyć ten temat 

na  zebraniu  sołeckim  i  dopiero  wtedy  podjąć  odpowiednie  działania.  Drugą  sprawa  jest 
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przeniesienie  tych  instytucji,  które  mają  tam siedzibę  –  należałoby  najpierw przeznaczyć 

pewne środki na modernizację Domu Ludowego.

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zadał pytanie dot. promocji miasta - 

zapytał, dlaczego w budżecie na 2010 rok nastąpiło 15% zwiększenie wydatków na ten dział?

Pani Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że w 2009 roku na ten cel wydano 

411 321 zł, na 2010 rok zakłada się wydatki rzędu 356 253 zł, czyli tak naprawdę środki na 

promocję się zmniejszyły. 

Radny Franciszek Brzyk – ma dwie odpowiedzi na interpelację w sprawie BIM – u. 

W  2008  roku  dostał  odpowiedź,  że  trwa  analiza  porównawcza  dwóch  wariantów  dot. 

wydawania miesięcznika BIM i w styczniu 2009 roku dostanie ona przedstawiona Radnym, 

na tej podstawie redakcja BIM zostanie przeniesiona do MOK lub jego wydawanie zostanie 

polecone  instytucji  zewnętrznej.  Ostatnio  Radny złożył  interpelację  –  co  prawda w innej 

sprawie,  ale  częściowo  również  dotyczyła  BIM  –  u,  i  dostał  odpowiedź,  że  przy 

projektowaniu budżetu na rok 2010 nie jest zaplanowana korekta dot. wydawania gazety. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że przy okazji jednego z głosowań dot. 

statutu, odbyło się głosowanie w sprawie przeniesienia BIM – u do MOK – u, ale ta uchwała 

upadła. Dlatego na dzień dzisiejszy ta sprawa została w takiej formie jak do tej pory. 

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zwrócił uwagę, że może teraz BIM 

nikogo nie atakuje, ale nie ma w nim także informacji o tym co dzieje się na sesjach. Oprócz 

tego jest promocja przede wszystkim tylko jednego Posła.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zgodził się z Radnym Wiśniowskim, co do tego, 

że  nie  zamieszczane  są  informacje  z  sesji  –  choć  przypomniał,  że  w  czasie  kiedy  były, 
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pojawiały się w nich złośliwości, a część z nich była nieprawdziwa. Nie zgadza się natomiast 

z twierdzeniem, że BIM promuje tylko jednego Posła.

Radny Józef Kubas – uważa, że informacje z działań Rady i poszczególnych Komisji 

mogłyby się pojawiać – w końcu to nasza lokalna gazeta. 

Radna Maria  Kądziołka zauważyła,  że  Gmina  wydaje  bardzo  duże  pieniądze  w 

związku  z  wysyłką  poczty  tj.  155  tys.  zł.  Radna  zdaje  sobie  sprawę,  że  te  wydatki  są 

niezbędne, zastanawia się jednak, czy nie taniej kosztowaliby Gminę gońcy?

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zapytał, na czym stanęły rozmowy z 

IMPOST w tej sprawie?

Pani  Skarbnik  Celina  Łanocha odpowiedziała,  że  zleciła  te  rozmowy Naczelnik 

Wydziału Administracyjnego Pani Marzenie Grzyb, i okazało się, że tych przesyłek którymi 

IMPOST mógłby się zająć jest niewiele.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wyszedł z propozycją zatrudnienia dodatkowego 

pracownika, który oprócz innych jeszcze czynności – konserwatora, czy woźnego – mógłby 

się sprawą przesyłek zająć. Można byłoby również dać dorobić pracownikom urzędu.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następują wniosek:

Komisja wnioskuje, aby w ramach środków przeznaczonych na opłaty pocztowe rozważyć 

inną  formę  dostarczania  przesyłek  pocztowych  na  terenie  Gminy  poprzez  zatrudnienie 

nowego pracownika. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
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Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski zadał  pytanie  dot.  odprawy  dla 

Burmistrza – o którego burmistrza chodzi?

Pani Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że jest to odprawa dla Burmistrza 

Grzegorza Wawryki w związku z upływem kadencji.

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zakończył dyskusję w tym punkcie. 

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następują wniosek:

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  budżetu  Gminy  Brzesko  na  2010  rok  wraz  z 

wniesionymi poprawkami.  Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (6 Radnych 

obecnych w czasie głosowania).

Następnie  Pani  Skarbnik  Celina  Łanocha przedstawiła  i  omówiła  zmiany  do 

uchwały budżetowej na rok 2009, wg załącznika do protokołu. 

Radny Franciszek Brzyk zapytał, co z projektem „Słoneczna małopolska”, czy są 

jakieś nowe wiadomości w tej sprawie?

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział,  że  odbyło się spotkanie wszystkich 

Gmin  zaangażowanych  w  projekt  i  -  mimo  początkowego  niepowodzenia  -  ustalono,  że 

Gminy dalej będą w tym programie uczestniczyć. W przyszłym roku ma być uruchomiony 

nowy program i będzie można jeszcze raz spróbować. 

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następują wniosek:

Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany proponowane do budżetu Gminy Brzesko na 2010 

rok. Głosowano jednogłośnie.
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Ad 5.

Sprawy bieżące  i  wolne  wnioski  –  zaopiniowanie  pism,  wniosków i projektów 

uchwał na najbliższą Sesję RM w miesiącu grudniu 2009 roku.

Skarbnik  Gminy  Celina  Łanocha  przedstawiła  do  zaopiniowania  przez  Komisję 

projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzeskiego.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski:

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty ustaw w sprawach:

 Zmiany uchwały Nr XLIII/286/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2009 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.  Głosowano 

jednogłośnie.

 Zmiany uchwały Nr XLIII/288/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2009 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.  Głosowano 

jednogłośnie.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski zapoznał  Radnych  z 

treścią  pism  jakie  zostały  skierowane  do  zaopiniowania  przez  Komisję  Finansową,  wg 

załącznika do protokołu.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące opinie:

1. Komisja  zapoznała  się  z  pismem Pani  Renaty  Wójcik  z  dnia  09.10.2009 roku,  w 

sprawie utworzenia w Brzesku świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

2. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  wniosek  Pani  Elżbiety  Stempak  w  sprawie 

rozłożenia  na  raty  zaległości  z  tytułu  budowy  podłączenia  kanalizacyjnego  do 

kanalizacji sanitarnej. Głosowano jednogłośnie.
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3. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Państwa Anny i Stanisława Stępak z dnia 

12.10.2009  roku,  w  sprawie  umorzenia  zaległości  z  tytułu  budowy  podłączenia 

kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. Głosowano jednogłośnie.

4. Pomimo braku spełnienia jednego z wymogów tj. niezbadania sytuacji materialnej, ale 

ze  względu  na  uzasadniony  interes  Gminy,  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała 

wniosek  Pani  Anny  Tyka  z  dnia  06.10.2009  roku,  w sprawie  rozłożenia  na  raty 

zaległości  z  tytułu  budowy  podłączenia  kanalizacyjnego  do  kanalizacji  sanitarnej. 

Głosowano jednogłośnie.

5. Komisja  zapoznała  się  z  pismem Pana  Mariana  Żurka  z  dnia  03.11.209  roku,  w 

sprawie  umorzenia  zaległości  z  tytułu  budowy  podłączenia  kanalizacyjnego  do 

kanalizacji  sanitarnej  i  wnioskuje  o  rozłożenie  płatności  na  raty.  Głosowano 

jednogłośnie.

Po wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Mirosław Wiśniowski 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Posiedzenie trwało od godziny 1130 

do godziny 1815.

        Przewodniczący Komisji Finansowej
       Rady Miejskiej w Brzesku

Protokołowała

       mgr Mirosław Wiśniowski
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