
Protokół Nr 45/2014 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej 
w Brzesku  z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 

Protokół Nr 4/2015 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   
23 kwietnia 2015r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 
 

Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: 
 

1. Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji; 

2. Radny Leszek Klimek – członek komisji; 

3. Radny Franciszek Brzyk – członek komisji; 

4. Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji; 

5. Stanisław Góra- członek komisji; 

 

Nieobecny Radny Adam Smołucha, Krzysztof Ojczyk.  

 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;  

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka; 

 Dyrektor BOSiR – Marek Dadej; 

 Inspektor Zbigniew Matras;  

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył  

Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad –  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Informacja dotycząca funkcjonowania MOPS – analiza finansowa. 

2. Informacja nt. funkcjonowania BZK – ze szczególnym uwzględnieniem 

systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 

3. Informacja o realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych 

za 2014r. 

4. Informacja o przebiegu i kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 

miasta i gminy Brzesko. 
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5. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko – finansowanie – 

planowane zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych. 

6. Ocena realizacji zadań obejmujących sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym 

terenów rekreacyjnych i sportowych jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty. 

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

uchwał. 

 

Ad. 1 Informacja dotycząca funkcjonowania MOPS – analiza finansowa. 

 

Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło, przybyła na komisje. Radni 

otrzymali powyższą informacje na piśmie w materiałach na komisję. Przewodniczący 

poinformował, że każdy miał czas zapoznaniem się z informacją, wobec czego zapytał czy 

są zapytania.  

Pytania: 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, podjął temat w sprawie opłatności za przedszkole. 

Czy są jakieś ulgi dla rodzin wielodzietnych, aby nie musieli ponosić dodatkowego kosztu 

opłat za przedszkola, zwolnić ich z tych opłat, zapłacić w ramach środków z MOPS. 

Następnie poruszył sprawę warunków lokalowych ośrodka oraz współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy.  

Dyrektor odpowiedziała na zapytanie przewodniczego w sprawie warunków lokalowych, iż 

podejmowano próby znalezienia nowej lokalizacji jadłodajni. Dodała, że nie jest jej zadaniem 

szukać nowego lokum dla jadłodajni.  

Następnie podjęto wnioski oraz opnie: 

 

Komisja wnioskuje o większą aktywność we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Brzesku w ramach programu „Aktywizacji i Integracji” prac interwencyjnych, społeczno-

użytecznych i robót publicznych.  Głosowano jednogłośnie.  

W związku z powtarzającymi się problemami dotyczącymi trudnych warunkach lokalowych 

MOPS w Brzesku, które na obecną chwilę są bardzo trudne, komisja wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o pilne przedstawienie koncepcji poprawy tych warunków lub zmiany 

lokalizacji ośrodka. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie oceniła informacje dotyczące funkcjonowania MOPS w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.  
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Ad. 2 Informacja nt. funkcjonowania BZK – ze szczególnym uwzględnieniem 

systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 

Ad. 3 Informacja o realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat 

lokalnych za 2014r. 

Prezes BZK Janusz Filip, dokonał analizy spółki, zakresu działania. Poinformował, że 

gmina ogłosiła przetarg na wywóz odpadów komunalnych, końcem maja będzie 

rozstrzygnięcie. Stwierdził, że specyfikacja się mu zdecydowanie nie podoba, ponieważ 

pracownicy mogli zrobić więcej, chroniąc swoją spółkę i miejsca pracy w Brzesku a takie 

możliwości były. Wyjaśnił, że firma Trans-Formers może zaniżyć ceny bardzo, ponieważ 

posiadają tzw. Regionalną Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Poinformował, 

że w przypadku przegrania przetargu grożą zwolnienia w granicach do 20 osób.  

Radny Stanisław Góra, zapytał czy gmina zleca utrzymywanie czystości przyległych pasów 

przy drogach. zapytał również, czy Firma BZK obsługuje np. szkoły, przedszkola lub inne 

podmioty w gminie.  

Prezes odpowiedział, że pasy były zlecone i zostały sprzątane w ubiegłym roku, na 

zgłoszenie. Obecnie w tym roku tylko przycinka krzewów i drzew jest wykonywana oraz 

sprzątanie. Natomiast szkoły i przedszkola mają swoich dozorców, lecz od czasu do czasu 

korzystają  

z usług BZK.  

Przewodniczący komisji, stwierdził, że zaniepokojony został tą informacją o specyfikacji 

przetargu 

Kierownik Biura Odpadów Kumunalnych Danuta Zięba, stwierdziła, że specyfikacja była 

konsultowana, napisana wg. obowiązującego prawa.  

Omówiono temat częstotliwości segregacji śmieci na wsi i mieście.  

Kierownik Biura Odpadów Kumunalnych Danuta Zięba - analiza stanu gospodarki 

odpadami na terenie Gminy Brzesko, przedstawia  podjęte  działania Biura Gospodarki 

Odpadami  w zakresie ustawowych obowiązków,  które przynoszą efekty w postaci 

osiągniętych odzysków odpadów.  Priorytetowymi działaniami Biura jest także edukacja 

ekologiczna prowadzona w  przedszkolach i szkołach.  W ramach edukacji organizowane są 

konkursy ekologiczne: w roku bieżącym realizowana jest XIV edycja konkursu  pn. „Brzesko 

Czysta Gmina”, w ramach której  zbierane są surowce wtórne, oraz XI-ta edycja konkursu 

„Zbiórka zużytych baterii”. Na zakończenie konkursów organizowany jest piknik ekologiczny 

z udziałem młodzieży. Dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli zorganizowaliśmy 

teatrzyki o tematyce ekologicznej.  W roku ubiegłym prowadzone były szkolenia także dla 
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zainteresowanych radnych, o tematyce prawidłowej gospodarki odpadami (jak segregować 

odpady, kompostujemy odpady itp.).  Podejmowane są również działania wspólnie z  

Zarządami Osiedli i Sołtysami szczególnie w organizowanych akcjach sprzątania terenów 

poszczególnych miejscowości. Po raz pierwszy w roku ubiegłym przeprowadzono akcję 

porządkowania terenów gminnych przez pracowników Urzędu Miejskiego, w ramach tej akcji 

zebrano około 50 worków odpadów.  Prowadzone są również kontrole w terenie (dzikie 

wysypiska), kontrola firm wywozowych,  a także mieszkańców w zakresie obowiązków 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Podejmowane 

działania  mają na celu stworzenie najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu 

gospodarki odpadami, dlatego  będą  nadal prowadzone, szczególnie edukacja 

mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego  gospodarowania odpadami komunalnymi  - 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych  i prawidłowego sortowania 

odpadów, co pozwoli  na osiągnięcie określonych ustawowo poziomów odzysku 

poszczególnych odpadów.  Niestety dużym problemem pozostają  nadal dzikie wysypiska 

śmieci, na uporządkowanie których Gmina ponosi  koszty.  Biuro Gospodarki Odpadami 

prowadzi systematyczną  kontrolę złożonych deklaracji opłat  - pod kątem ich poprawności i 

tak w roku 2014 złożono 1497 deklaracji, które były sprawdzane na bieżąco, natomiast w 

razie stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji (ilość 

zamieszkałych osób, miejsca zamieszkania itp. ), prowadzone są postępowania wyjaśniające 

i w roku ubiegłym przeprowadzono ich  562 w stosunku do właścicieli nieruchomości.   

Po przedawnieniu informacji podjęto następującą opinie.  

Komisja zapoznała się z informacją Brzeskich Zakładów Komunalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.  

Komisja pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego 

w Brzesku reprezentowaną przez Kierownik Panią Danutę Zięba. Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 3 Informacja o realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych 

za 2014r. 

Naczelnik Wydziału Podatków Lokalnych i Opłat Pani Marzena Zacher, dokonała 

omówienia powyższej informacji. Członkowie komisji otrzymali na posiedzeniu informacje 

pisemną,  

Pytań brak..  

Komisja przyjęła informację dotyczącą realizacji wpływów do budżetu z tytułu 

podatków i opłat lokalnych za 2014r. i ocenia pozytywnie prace Wydziału Podatków i 
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Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Brzesku mające bezpośredni wpływ na 

realizację zakładanych wpływów.  Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 4 Informacja o przebiegu i kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 

miasta i gminy Brzesko. 

Kierownik Referatu GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, omówił informacje o kosztach 

zimowego utrzymania dróg,  

 

Komisja przyjęła informacje o przebiegu i kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 

miasta i Gminy Brzesko oraz pozytywnie ocenia prace wydziału. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 5 Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko – finansowanie – 

planowane zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych. Ad. 6 Ocena realizacji 

zadań obejmujących sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych 

i sportowych jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, omówił krótko informacje w zakresie drobnych 

remontów placówek oświatowych.. 

Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki,  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, stwierdził, że widać iż baza sportowa się rozrasta. 

Natomiast brakuje mu terenu jak najmniej kolizyjnego dla rowerzystów i biegaczy.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że taki zamysł jest na etapie uzgodnień w 

całym województwie, gdyż to jest projekt regionalny województwa małopolskiego.  

 

Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko oraz 

planowanych zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych przedstawioną przez 

Naczelnika Wydziału EKiS Józefa Cierniaka.  

Komisja pozytywnie ocieniła realizacje zadań obejmujących sprawy kultury fizycznej  

i sportu oraz widzi potrzebę opracowania koncepcji utworzenia oznakowanych ścieżek 

rowerowych oraz biegowych w Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.7 Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków  

i projektów uchwał.  
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Dyrektor BOSiR Marek Dadej, omówił projekt uchwały w sprawie stref płatnego 

parkowania. Przedstawił, iż proponuje następujące zmiany tj. parking przed budynkiem 

Urzędu Miejskiego będzie bezpłatny natomiast parking naprzeciw Urzędu, aby był płatny 

oraz powiększenie strefy płatnego parkowania na ul. W. Jagiełły. Zmienione zostaną również 

zmiany sposobu poboru opłat poprzez parkomaty. 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, stwierdził, że ma pewne wątpliwości co do 

nieodpłatnego parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego. Stwierdził, że należało by 

rozważyć możliwość zamontowania szlabanu przy założeniu, że pierwsza godzina postoju za 

darmo  

a kolejne godziny już były by odpłatne.  

 

Następnie na komisje przybyła Skarbnik Gminy Celina Łanocha, która mówiła projekty 

uchwał:  

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015; zmiany Uchwały Nr V/23/2015 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; pytań brak.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała stawki wywoławcze proponowane przez 

wydział na najem lokali użytkowych przy ulicach: Plac Żwirki i Wigury Nr 4, ul. L. 

Piłsudskiego 40 B w Brzesku.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację w sprawie pierwokupu działek Nr 1411/228, 

1411/229 w Brzesku na Pomianowskim Stoku.  

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 

a. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015; głosowano 

jednogłośnie.  

b. zmiany Uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

głosowano jednogłośnie. 

c. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Brzesko 

wielostronnego Porozumienia z Powiatem Brzeskim oraz Gminami : Borzęcin, Dębno  

i Szczurowa w sprawie realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu 

publicznego oraz powierzenia Gminie zadania przejęcia nieruchomości zabudowanej 

budynkiem dworca kolejowego w Sterkowcu i jego modernizacji. Głosowano jednogłośnie;  

d. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego 

nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy 

Brzesko; Głosowano jednogłośnie.  
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e. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , 

ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat 

dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach 

płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat. Głosowano jednogłośnie. 

 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku  posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny 

Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie. Obrady trwały od godz. 8:00 – 13:00 

 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokołowała: 
Joanna Szczepka 

 

 

 


