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Protokół Nr 7/2015 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   

24 sierpnia 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;  

7. Adam Smołucha,- członek komisji  

 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;  

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka; 

 Naczelnik – Bogdan Dobranowski;  

 Kierownik- Henryk Piela; 

 Kierownik- Antoni Staszczyk; 

 Kierownik – Rafał Najdała;  

 

 

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, w którym zaproponował 

dodatkowy punkt jako 4 Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.  Uwag brak.- porządek 

został przyjęty jednogłośnie.   

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach  23 lutego 2015,  

23 kwietnia, 25 czerwca 2015 r. 
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2.   Informacja o wpływach ze sprzedaży składników majątkowych. 

3.   Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2015 r. 

4. Możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad. 1 Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 23 lutego 2015,  

23 kwietnia, 25 czerwca 2015 r. 

Protokół z dnia 23 lutego 2015r.z poprawą wniesioną przez radnego Grzegorza Kolbusza 

–głosowano jednogłośnie.  

Protokół z dnia 23 kwietnia 2015r. – głosowano jednogłośnie.  

Protokół z dnia 25 czerwca 2015 r.- głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Informacja o wpływach ze sprzedaży składników majątkowych. 

Skarbik Gminy Celina Łanocha, omówiła informację na temat wpływów ze sprzedaży 

składników majątkowych, plan i wykonanie na 30 czerwca 2015r.  

Poruszane tematy, m. in nie ma nadwyżki operacyjnej w budżecie gminy,  

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. Poinformowała, że 

szkoła podstawowa w Sterkowcu kosztuje nas milion trzysta złotych.   

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poinformował, że Naczelnik Józef Cierniak 

informował, że są trzy alternatywy w przypadku Szkoły Podstawowej w Sterkowcu- czynnik 

społeczny przejmuje tą szkołę, w szkole zostaje tylko nauczanie początkowe dla dzieci plus 

przedszkole, czyli placówka zostaje utrzymana, albo propozycja wygaszania szkoły. Jego 

zdaniem propozycja druga jest póki co najlepszą alternatywą.  

Radny Stanisław Góra, stwierdził, że rozmawiamy o oszczędnościach na wydatkach 

oświatowych natomiast to jest to rozmowa ogólna. Należy zagłębić się, przed wszystkim płace 

są nie do ruszenia, należy przeanalizować inwestycje. Zostawić tylko te które naprawdę są 

potrzebne. Przede wszystkim skupić należy się na wydatkach bieżących. Radny poruszył 

również problem pomocy społecznej. Tam również należy przyglądnąć się ewidencjonowaniu 

osób biorącym zasiłki.  

Skarbik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że problem ten dotyczy nie tylko naszej gminy ale 

również wielu innych ościennych gmin. Wszyscy mają w gminach długi i kredyty zaciągnięte, 

każdy musi spłacać w różny sposób.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że wydatki są mocno przycinane, 

maksymalnie jak się da. Ilość wydatków oświatowych bieżących drastycznie wzrasta, więc tu 

mamy problem, ciągle zmieniają ustawy o oświacie. Teraz chcemy się skoncentrować mocno 

na strefach ekonomicznych, przed wszystkim w Buczu.  

Radny Adam Smołucha, zapytał w sprawie reorganizacji placówek oświatowych  

w Jadownikach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka zapewnił, że już została dawno opracowana 

reorganizacja przez pana Kazimierza Sproskiego. Dodał, że liczy na współprace w tej kwestii.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poinformował, że radni na komisjach po 

wielogodzinnych dyskusjach, dali zielone światło do sprawy reorganizacji, lecz miała zostać 

przygotowane jasna kalkulacja. Oczekujemy konkretnych propozycji.  

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

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015 oraz projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej 

dla powiatu brzeskiego, które zostały przygotowane na najbliższe posiedzenie sesji.  

Radny Grzegorz Kolbusz, poprosił o rozważnie problemu szalet w Ogródku Jordanowskim. 

Szalety najbliższe miejskie są czynne do 15j. Radny zaobserwował, że dzieci bawiące się  

w ogródku z rodzicami wsiadają do samochodów i wracają do domu, aby dziecko załatwiło 

swoje potrzeby ponieważ nie ma nić w pobliżu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że chce wydłużyć godziny otwarcia szalet 

miejskich. Następnie omówił pomoc finansowa dla powiatu do przedsięwzięcia remontu 

przepustu w Jadownikach na ul. Witosa na kwotę 30.000 zł.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, wyjaśnił, że sprawa tego przepustu trwa już kilka 

lat. powiat wykonał projekt, pozwolenia- trwało to półtora roku. Powiat zabezpieczył kwotę 

70.000zł. Zadanie to było podnoszone przez wiele lat jako sprawa terenów zalewowych. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że jest to już drugi przepust, gdzie 

przekazuje środki powiatowi.  

Radny Adam Smołucha, poruszył sprawę szkoły muzycznej. Stwierdził że jeśli jest problem 

szkoły muzycznej to powinna odbyć się komisja merytoryczna, dyskusja, gdzie będą 

przygotowani urzędnicy. Podjęto jakiś czas temu wniosek, żeby szkoła była zlokalizowana  

w Jadownikach, po kilku miesiącach dowiadujemy się, że w ogóle to jest rzecz która jest 

kompletnie nieprzemyślana. Należało by nakreślić jakiś czas, harmonogram przełóżmy to na 

radę i zrealizujmy coś.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poinformował, że wniosek komisji oświaty nie padł 

pół roku temu, lecz miesiąc temu, w czerwcu dla ścisłości. Nie był to wniosek podjęty przez 

komisje tak po prostu bez zastanowienia. Na tej komisji uczestniczył naczelnik Józef Cierniak, 

padł ten wniosek na wskutek długiej dyskusji.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że teraz lipiec sierpień był to czas urlopów. 

Od września zorganizujemy wspólne komisje, niech wszyscy się wypowiedzą. Wnioski przez 

nas zostają realizowane.   

Radny Stanisław Góra, zapytał, czy wniosek komisji oświaty dot. szkoły muzycznej był 

konsultowany z władzami szkoły muzycznej czy uzyskał aprobatę czy to zostało wymyślone 

tak jak nam się chce.  

Radny Grzegorz Kolbusz, stwierdził, że Naczelnik powinien mieć wiedzę na ten temat.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że każdy dyrektor będzie walczył o jak 

najlepsze dla siebie warunki. Wtedy kiedy rozpoczęło się funkcjonowanie szkoły muzycznej 

mieściła się jeszcze Małopolska Szkoła Wyższa. Po wyprowadzce liczba lokali się powiększyła 

dla Szkoły Muzycznej. Zaadoptowaliśmy sporo pomieszczeń, żeby mogli funkcjonować.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, dodał, że należy doprecyzować alternatywy  

i skonkretyzować.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zgodził się z radnym Stanisławem Górą. Stwierdził, 

że Dyrektor Szkoły Muzycznej oceniała skutki ze swojej strony zarówno od strony logistycznej 

jak i finansowej. Jeżeli był jakikolwiek wniosek z zakresie tworzenia filii, to przede wszystkim 

powinna być zaproszona Pani Dyrektor, powinna być również wysłuchana a po drugie 

Naczelnik powinien mieć analizy o które prosimy już rok. Powinien złożyć je do Biura Rady, 

one zostały by rozesłane do wszystkich radnych na wszystkie komisje  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zrobimy na pewno to co jest możliwe do 

zrealizowania. To co uzgadnialiśmy z Radą Rodziców zostało wykonane. Zaproponował, aby 

spotkać się na dwóch komisjach i omówić te propozycje.  

 

Komisja zapoznała się z informacją o wpływach ze sprzedaży składników majątkowych.  

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 

- pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; głosowano jednogłośnie.  

- zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015; głosowano jednogłośnie;  

- pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; głosowano jednogłośnie.   

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

30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

Wieloletniej Prognozy Finansowej : głosowano jednogłośnie.  

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 3 Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2015 r. 
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Kierownik ITK Antoni Staszczyk, dokonał omówienia tematu związanego z realizacją 

inwestycji w 2015r.  

W dyskusji proszono: 

Po analizie podjęto następującą opinie:  

Komisja zapoznała się z informacją i pozytywnie ocenia  stan realizacji inwestycji w Gminie 

Brzesko w 2015r. Głosowano jednogłośnie. 

Ad.5 Możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.  

Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała, przedstawił informację jak niżej.  

W ramach działań tegorocznych wykonano ostateczne rozliczenia projektów: 

- Modernizacja Domu Ludowego w Okocimiu 

- Doposażenie domów ludowych w Gminie Brzesko 

-  Brzeska videorama 2015 

- Remont nawierzchni placu manewrowego przy DL w Porębie Spytkowskiej 

- Sala tradycji w GOSiR w Mokrzyskach 

- Doposażenie Izby Pamięci Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

- „Kwartet na Millenium” – prace konserwatorskie przy zabytkach parafialnych w 

Szczepanowie 

- Roboty konserwatorskie przy kościele w Porębie Spytkowskiej 

- Roboty konserwatorskie przy kościele w Jasieniu 

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – ciągły nadzór nad projektem, rozliczenia, 

wnioski o zaliczkę, przyjmowanie kontroli zewnętrznych w cyklach trzymiesięcznych – 

działania do końca 2015r. 

Złożono wnioski i podpisano umowy na dofinansowanie projektów: 

- Remont budynku remizy w Jadownikach 

- Wyposażenie strażaków z jednostek OSP w Jadownikach, Porębie Sp. i Szczepanowie 

- Modernizacja kapliczki w Jadownikach 

Czynione są przygotowania do uczestnictwa w tegorocznych naborach do następujących 

programów: 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” – 

nabór w październiku  - dofinansowanie do 50%. Gmina przymierza się do złożenia projektu 
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dot. budowy ul. Jana Pawła II, Sikorskiego i Oświecenia – planowany wniosek na część tego 

zadania. 

MRPO 4.3.2 – Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej – nabór będzie 

ogłoszony IV kwartale br. – do konkursu przewidziane są zadania obejmujące ocieplenia szkół 

podstawowych z  Jasienia, Jadownik, Szczepanowa, Mokrzysk i Bucza. 

MRPO 11.2 – Odnowa obszarów wiejskich – podpisana została umowa na wykonanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2015 – 2022, który jest dokumentem 

warunkującym uczestnictwo w naborze. Dokument ma zostać wykonany i przyjęty przez Radę 

Miejską w grudniu 2015. W ramach naboru będzie można zgłaszać zadania wskazane w LPR. 

W tym momencie Gmina dysponuje gotową dokumentacją na budowę boisk sportowych - w 

Jasieniu, Jadownikach i  Porębie Spytkowskiej. 

MRPO 10.1.3 – Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – nabór będzie 

ogłoszony w połowie grudnia – odbyło się pierwsze spotkanie z dyrektorami szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Została ponadto przesłana informacja do dyrektorów szkół 

dot. przygotowania wstępnych danych do projektu. Projekt będzie polegał na organizacji 

dodatkowych zajęć dla uczniów oraz drobnym zakupie wyposażenia (do 8% wartości projektu). 

MRPO 6.1.4 – Lokalne trasy turystyczne – nabór odbędzie się w przyszłym roku. Gmina 

zamierza w nim uczestniczyć jako uczestnik dużego projektu subregionalnego, którego 

wnioskodawcą będzie Tarnowska Organizacja Turystyczna. Prace nad uszczegółowieniem 

projektu odbywają się na szczeblu powiatowym. Na poziomie poszczególnych gmin 

opracowywane są szlaki rowerowe/biegowe, które mają być rozszerzeniem budowanych przez 

woj. Małopolskie tras EuroVelo 4 i 11. W projekcie będzie można wyposażyć trasy w drobną 

infrastrukturę.  

Budowa większej infrastruktury turystycznej (np. wieży widokowej)  będzie możliwa z działania 

6.3.1. Jednak warunkiem udziału w naborze będzie utworzenie miejsca pracy w ramach 

projektu. Być może będą podobne, nie obwarowane koniecznością tworzenia miejsc pracy 

nabory w ramach PROW. 

POWER 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne – nabór w przyszłym roku. Gmina 

będzie ubiegać się o środki na wdrożenie systemów e-administracji, w tym obsługi podatków i 

inwestorów.  

Fundacja BGK – Na dobry początek – projekt pn. „Rodzinna twórczomania” – cykl 

warsztatów artystycznych w Gminie Brzesko – projekt planowany do realizacji przez MOK.  
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Rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – przedsięwzięcia planowane do 

realizacji przez SP w Mokrzyskach.  

Program „Chrzest 966” – przedsięwzięcia związane z 1050 rocznicą Chrztu Polski 

PROW – Odnowa i rozwój wsi – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.  

Trwają przygotowania do udziału w naborach, które nie zostały jeszcze ogłoszone. 

Harmonogram naborów MRPO na 2016 rok ma zostać opublikowany na przełomie listopada i 

grudnia br. 

MRPO 5.2  - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami – projekt rozbudowy bazy odpadów 

segregowanych (wspólnie z MPEC) oraz projekt dot. usuwania azbestu. W trakcie 

opracowania jest Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko. Jednym  

z elementów programu jest zbieranie ankiet/deklaracji woli przystąpienia do projektu 

polegającego na instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. W roku 2016 Gmina zamierza 

przystąpić do jednego z kilku dostępnych programów współfinansujących tego typu projekty. 

Poruszane tematy:  

Radny Adam Smołucha, poinformował, że nadal nie ma opracowanej strategii nad czym się 

gmina chce skupić pozyskując środki. Nie ma przygotowanych planów. Prosił, gdy już będzie 

przygotowana strategia, przed podjęciem jej rozesłać do radnych na emiale.  

Kierownik Rafał Najdała, wyjaśnił, że rozumie o co chodzi radnemu. Wyjaśnił, ci jest dla niego 

priorytetem. Poinformował, że strategia zostanie rozesłania wcześniej.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał czy będą środki zewnętrzne na 

kanalizacje.  

Kierownik Rafał Najdała, odpowiedział, że tak, o to zadanie będzie można się ubiegać ze 

środków ogólnopolskich nie regionalnych albo prawdopodobne na szczeblu wojewódzkim.  

Komisja zapoznała się z informacja na temat możliwości pozyskania środków  

z funduszy zewnętrznych na dofinansowanie planowanych zadań.  

 

Następnie komisja zapoznała się z pismem LKS Olimpia Bucze, które zostało skierowane na 

komisje.   

 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo LKS Olimpia Bucze w sprawie dofinansowania remontu 

szatni przy obiekcie sportowym w Buczu.  
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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 

 

 

 

 

 

 


