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Protokół Nr 5/2015 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   
1 czerwca 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; 

6. Krzysztof Ojczyk- członek komisji;  

 

Nieobecny Radny Adam Smołucha,  

 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;  

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka; 

 Naczelnik Józef Cierniak; 

 Dyrektor PiMBP Maria Marek: 

 Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

 Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło; 

 Inspektor Renata Pabian; 

 Skarbnik Gminy Celina Łanocha: 

 

 

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 wraz ze zmianą. Zmiana 

dotyczyła, przyjęcia jako punkt 2 sprawy realizacji projektu „pierwszy Dzwonek”.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 
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1. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2014 r. 

2. Realizacja projektu „Pierwszy Dzwonek”.  

3. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe w 2014r. 

4. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizacje Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

5. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2014r. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków 

i projektów uchwał. 

Ad. 1 Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2014 r 

 

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, omówiła najważniejsze informację dot. realizacji środków 

finansowych za 2014r a księgowa MOK Pani Marta Chamowska dokonała omówienia planu 

finansowego za rok 2014. Następnie poinformowano, że wszystkie środki, które zostały 

przekazano na inwestycje aby obiekt zyskał na atrakcyjności. Radni otrzymali powyższe 

sprawozdania finansowe drogą elektroniczną. Uwag merytorycznych nie było. Pytania:  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał w sprawie zużycia materiałów i energii. 

Czy Panie dzielą się kosztami? 

Dyrektor PiMBP Maria Marek, wyjaśniła, że dzielą się połową kosztów budynku RCKB. Po 

przetargu wyszło o 50 tys. mniej na energie eklektyczną.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, wyjaśnił, że wszystko zostało zbilansowane, są 

nawet zyski kwotowe, które następnie są inwestowane. Następnie podziękował Pani Dyrektor 

za ogrom pracy jaki wkłada w brzeską kulturę. Stale coś nowego się dzieje, więc jest tego 

sporo każdy coś może znaleźć dla siebie.  

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, wyjaśnił członkom komisji harmonogram pracy wszystkich 

pracowników MOK. Wyjaśniła, że oprócz swoich prac, pomagają przy obsłudze pikników 

osiedlowych czy sołeckich ale również przy innych imprezach bądź wydarzeniach kulturalnych 

przez inne instytucje czy organy.   

Radny Stanisław Góra, podziękował za wspieranie w lokalne inicjatywy m. in z okazji 

organizacji jubileuszu   

Następnie Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, omówiła plan finansowy oraz realizacje 

PiMBP za 2014r.  
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Komisja zapoznała się analizą sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2014 i przyjęła sprawozdania 

pozytywnie jednogłośnie.  

Ad. 2 Realizacja projektu „Pierwszy Dzwonek”.  

Dyrektor MOPS Brzesko Bogusława Czyżycka –Paryło, omówiła program członkom 

komisji. Wyjaśniła, że jest to pomoc w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy 

dzwonek” przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum  

i ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Brzesko.  

Ad. 3 Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe w 2014r. 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak oraz Inspektor Wydziały EKiS Michał Kostecki, 

przedstawili w skrócie sprawozdanie. Członkowie komisji otrzymali w materiałach na komisje 

pisemną informację. Uwag brak.  

Inspektor Michał Kostecki, poruszył sprawę kortów przy ul. Okocimskiej.  

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe w 2014r. Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 4 Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizacje Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.  

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła działania jakie skupia program profilaktyki.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał czy przy tego rodzaju środków, które są 

przeznaczane z budżetu, nie można było by opracować jakiegoś filmiku np. 10 minutowego  

w zależności od wieku dzieci. Ulotki i inne materiały dydaktyczne, już istnieją od pewnego 

czasu. Stwierdził, że należało by zmienić metodę  

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, wyjaśniła, że część filmów profilaktycznych ma już 

zakupionych. Poinformowała również, że spróbują innych metod przy współudziale 

stowarzyszeń i klubów.   
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Komisja przyjęła do wiadomości realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii i oceniła pozytywnie jednogłośnie powyższe 

sprawozdanie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie pakietu szkoleniowego 

dotyczącego działań profilaktycznych, które obowiązkowo były by wykorzystane przez 

podmioty lub stowarzyszenia ubiegające się o środki lub dotacje z Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Ad. 5 Analiza wykonania budżetu Gminy za 2014r. 

Celina Łanocha Skarbnik Gminy, przedstawiła stan zadłużenia gminy oraz wykonanie planu 

dochodów i wydatków członkom komisji.  

Radny Stanisław Góra, zapytał jaka będzie polityka dalej. Czy dług będziemy spłacać  

w poszczególnych latach, czy będzie jednolity ciężar z roku na rok.  

Celina Łanocha Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że przede wszystkim należy skupić się nad 

wydatkami bieżącymi, należy je ograniczać. W 2014r oraz 2015r. spełniliśmy i spełnimy 

wskaźniki. Stwierdziła, że nie widzi w budżecie pozycji, gdzie koszty maleją- stwierdziła, że to 

jest problem, aby nie tworzyć coś nowego, nowych inwestycji, nowych pomysłów. 

Poinformowała, że nie jest to problem tylko naszej gminy lecz wiele gmin ma taką samą 

sytuację.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poinformował, że przede wszystkim muszą 

rozsądnie i mądrze myśleć, aby nie tworzyć dodatkowych wydatków, które są niepotrzebne. 

Natomiast wiadomym jest, że całkowicie nie da się zniwelować wydatków bieżących, które są 

już wygenerowane przez pewien okres czasu.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok 2014.  

 

Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków 

i projektów uchwał. 

Skarbik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie  zmiany 

uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015 na najbliższą sesję.  
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Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku 

za rok 2014r.głosowano jednogłośnie;  

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Brzesku za rok 2014. Głosowano jednogłośnie; 

c. przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu „Pierwszy dzwonek; 

głosowano jednogłośnie.  

d. zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015; głosowano 

jednogłośnie;  

Następnie Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, odczytał pisma, które zostały skierowane 

na komisje tj. uchwała Nr 1 zebrania ogólnego mieszkańców Osiedla „Kościuszki Ogrodowa” 

z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia pisma (anonimu) w sprawie likwidacji małego 

Placu Zabaw usytuowanego na os. Ogrodowa prz bloku Nr 8. - uchwała Nr 2 zebrania 

ogólnego mieszkańców Osiedla „Kościuszki Ogrodowa” z dnia 9 kwietnia 2015r.w sprawie 

wyrażenia opinii dot. budowy boiska pomiędzy os. Ogrodowa a sklepem Carrefour.- uchwała 

Nr 3  zebrania ogólnego mieszkańców Osiedla „Kościuszki Ogrodowa” z dnia 9 kwietnia 2015r. 

w sprawie wniosków do budżetu Gminy Brzesko na rok 2016. Komisja przyjęła powyższe 

pisma do wiadomości. Następnie odczytał również pismo NSZZ „Solidarność” przy MPK 

Brzesko z dnia 14 maja br.  

Następnie Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, podniósł sprawę wypłacania 

ekwiwalentów. Stwierdził, że za rok 2014 zostały wypłacone, o czym Komendant poinformował 

na ostatniej sesji. Natomiast poruszył sprawę problemu obsługi serwisowej. 

Radny Leszek Klimek, poinformował, że jest już to załatwione. Od nowego roku OSP 

otrzymają około 4.500 tys. zł z funduszu wojewódzkiego na tą obsługę.  

Radny Stanisław Góra, poprosił o wsparcie w rozwiązaniu problemu na skrzyżowaniu  

ul. Granicznej i ul. Skalnej w Porębie Sypytkowskiej. Notorycznie zostają zalewani na posesji 

Państwo C. Radny dodał, że ten problem toczy się już 7 lat. Pan Grzegorz Wołczyński  

z Zarządu Dróg Powiatowych opracowywał zakres techniczny tego rozwiązania oraz koszty 

czynności. Poinformował, że jeśli uda mu się doprowadzić do końca tę sprawę, czyli jeśli 

zostanie już przedstawiona dokumentacja to prosi radnych o wsparcie i przychylenie się we 

wsparciu finansowym tego przedsięwzięcia, gdy dojdzie finalizacja tej inwestycji.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, wyjaśnił, że za takimi inwestycjami zawsze 

podniesie rękę. Natomiast podał przykład inwestycji powiatu w jego miejscowości tzw. 
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„schetynówka”, która po przetargu okazała się znacznie niższa niż zaplanowano. Chciał aby 

środki które zostały z tej inwestycji, były rozdysponowane w tej miejscowości Jadowniki.  

Następnie komisja dokonała analizy wniosku Pani B.J w sprawie umorzenia bonifikaty  

z tytułu przedwczesnego zbycia mieszkania przed upływem5 lat.  

Naczelnik UM w Brzesku Barbara Odroń-Ferenc, przedstawiła sytuację Pani B.J członkom 

komisji z materiałów jakie otrzymała od Pani B.J. w tej sprawie.  

Po analizie członków komisji, przedstawiono następującą opinie: 

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Pani B.J w sprawie umorzenia bonifikaty  

z tytułu przedwczesnego zbycia mieszkania przed upływem5 lat. Głosowano jednogłośnie.  

 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, przedstawił najważniejsze informacje podczas 

Walnego Zgromadzenia Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu” o powołaniu 

nowych członków w Zarządzie LGD.   

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku  posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny 

Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie. Obrady trwały od godz. 8:00 – 11:30 

 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokołowała: 
Joanna Szczepka 

 

 

 

 


