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Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku  

odbytego w dniu 21 kwietnia 2016 roku     

 

Protokół Nr 4/2016 

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia  21 kwietnia 2016 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.10.00-14.00 

 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach 

znajduje się na nośniku informacji  (płyta CD), która znajduje się  

w aktach komisji. 

 

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. Radny Stanisław Góra- członek komisji. 

6. Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji; 

7. Radny Adam Smołucha- członek komisji; 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

Prezes BZK Janusz Filip; 

Naczelnik Józef Cierniak; 

Inspektor Michał Kostecki; 

Kierownik Danuta Zięba. 

 

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  do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek  posiedzenia 

komisji: 

1. Informacja na temat funkcjonowania Brzeskich Zakładów 

Komunalnych. 

2. Bieżąca informacja na temat obowiązujących stawek w ramach 

systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 
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3. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w 

gminie- informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko 

– planowane zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych. 

4. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 

Miasta i Gminy. 

 

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

projektów uchwał. 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty  jednogłośnie. 

 

Ad.1. Informacja na temat funkcjonowania Brzeskich Zakładów 

Komunalnych. 

 

Prezes Spółki BZK w Brzesku Janusz Filip  przedstawił komisji 

informacje na temat działalności  Spółki BZK w Brzesku, straty i 

zyski  spółki za 2015 rok. Pan Prezes przybliżył  wielkości kwot 

kapitału zapasowego spółki , realizacji powierzonych spółce zadań 

np. odbióru odpadów komunalnych , który jest w chwili obecnej na 

granicy opłacalności spółki. 

 

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami UM w Brzesku Danuta Zięba  

odniosła się w swojej wypowiedzi do tematu  organizacji przetargu na 

odbiór odpadów komunalnych z  Gminy Brzesko. 

 

W dyskusji z udziałem zaproszonych gości komisja analizowała 

zagadnienia dot: zapisów ustawy  o utrzymaniu czystości w sprawie  

sposobu udzielania zamówień na odbieranie odpadów komunalnych , 

rozważenia możliwości utworzenia w Gminie RIPOK, przygotowania i 

wystąpienia Rady Miejskiej z Apelem  do władz województwa 

małopolskiego w sprawie możliwości wyboru  miejsca odbioru odpadów 

komunalnych, ponieważ w chwili obecnej Gmina Brzesko jest przypisana 

tylko do Regionu Tarnowskiego.          

Ponadto komisja przeanalizowała  temat wielkości cen za odbiór 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzesko. 

Po dyskusji  wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej 

zaktualizowanej treści Apelu w sprawie  dot. zmiany przepisów 
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prawnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Głosowano 

jednogłośnie 

 

Następnie komisja omówiła tematy dot. wielkości kosztów i 

funkcjonowania „komory chłodniczej” w prosektorium BZK przy SP ZOZ w 

Brzesku, ustalenia „stawek cmentarnych”, sprawy związane z wykupem 

gruntów  pod poszerzenie cmentarza komunalnego i potrzeby  zmiany 

planów zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie - wszelkich 

wyjaśnień na zapytania udzielił komisji Prezes BZK Janusz Filip. 

Po dyskusji opinia komisji :  

Komisja wysłuchała informacji Prezesa Spółki BZK w Brzesku na temat 

funkcjonowania Spółki BZK. 

 

Ad.2. Bieżąca informacja na temat obowiązujących stawek w ramach 

systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 

 

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Danuta Zięba przedstawiła 

komisji informacje jw. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji członkowie komisji omówili tematy związane z : 

 Odbiorem odpadów  selektywnych w Gminie Brzesko w tym elektro- 

śmieci; 

 Zbiórki odpadów wielkogabarytowych; 

 Egzekucji przez Biuro Gospodarki Odpadami zaległości z tytułu 

opłat za  odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy ; 

 Komisja zapoznała się ze stawkami obowiązującymi w innych 

gminach  oraz Gminie Brzesko za  odbiór odpadów komunalnych; 

 Przeprowadzonej kontroli podmiotów gospodarczych pod kątem 

posiadania umów na wywóz odpadów oraz wyniki tych kontroli jak 

również egzekucji  należności z tego tytułu; 

  Mniejszej ilości dzikich wysypisk śmieci po wprowadzeniu 

ustawy śmieciowej; 

 Sprzątaniu brzegów rzeki Uszwicy. 
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Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

Gospodarki Odpadami w Gminie Brzesko oraz działania podejmowane 

przez Wydział w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie 

 

Ad.3. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w 

gminie- informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko – 

planowane zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych. 

 

Informacje według załącznika do protokołu przedstawił  komisji 

Inspektor Michał Kostecki. 

W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie komisji odnieśli się  do  

tematu podziału środków finansowych na wsparcie i działalność 

Ludowych Klubów Sportowych oraz sposobu wykorzystywania przez te 

kluby przyznanej dotacji jak również  wykonania projektu 

modernizacji kortu tenisowego znajdującego się przy PG w 

Jadownikach. 

Wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje o przygotowanie w roku bieżącym projektu 

modernizacji kortu tenisowego przy Publicznym Gimnazjum w 

Jadownikach. Głosowano jednogłośnie  

 

Kierownik Antoni Staszczyk oraz Naczelnik Józef Cierniak  

przedstawili zebranym członkom komisji  plan zagospodarowania  

pomieszczeń w PSP nr 2 w Jadownikach pod kątem adaptacji pomieszczeń  

pod nowe oddziały przedszkolne  z jednoczesnym przeniesieniem 

oddziału przedszkolnego z ul. Wschodniej. W dyskusji członkowie 

komisji zwrócili uwagę na bardzo ważny aspekt tego remontu tj. 

organizacji  pomieszczeń szatni dla dzieci przedszkolnych i szkoły 

podstawowej. Komisja stwierdziła w dyskusji, że dzieci przedszkolne 

winny posiadać oddzielną szatnię . 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału EKiS na temat 

zamierzeń inwestycyjnych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

adaptacji pomieszczeń w PSP nr 2 w Jadownikach dla potrzeb 

przedszkola i pozytywnie ocenia zakres prowadzonych tam prac jak 
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również pozytywnie opiniuje przedstawione informacje na temat stanu 

sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko. 

Głosowano  jednogłośnie  

Następnie  Naczelnik Józef Cierniak omówił projekty uchwał w 

sprawach: 

1)  regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko; - komisja 

głosowała jednogłośnie  

2) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach; -głosowano 

jednogłośnie 

 

w dyskusji nad przedmiotowymi projektami uchwał  radni analizowali 

zagadnienia dot. przeniesienia oddziału przedszkolnego  z ul. 

Wschodniej  do PSP Nr 2 w Jadownikach i dopisania przedszkola do 

projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach. 

Naczelnik Józef Cierniak wyjaśnił komisji, że nie ma takiej potrzeby 

by przedszkole dopisywać do projektu uchwały  bo oddziały 

przedszkolne przy SP nr 2 będą funkcjonowały , a sam zespół można 

utworzyć w każdym czasie nie ma tutaj ograniczeń czasowych i 

określonych terminów. 

Ponadto na zapytanie Przewodniczącego RM Krzysztofa Ojczyka Pan 

naczelnik Józef Cierniak wyjaśnił  zagadnienia  dot.  propozycji 

przeniesienia Gimbusa z PG Nr 1 do MPK , przedstawił jak w obecnej 

chwili funkcjonuje  dowóz dzieci do PG nr 1 – na dzień dzisiejszy 

nie ma żadnych planów  w tym zakresie, Gimbus pozostaje przy 

gimnazjum. 

W dalszej dyskusji Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  nawiązał do 

tematu propozycji przeniesienia jadłodajni z budynku MOPS do  

budynku parafialnego. Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem o 

wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego działań w tym zakresie. 

Wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza  aby zintensyfikować i przyspieszyć 

działania związane z przeniesieniem jadłodajni Caritas  z budynku 

MOPS. Głosowano jednogłośnie  
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Ad.4. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 

Miasta i Gminy. 

Informacje na temat kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawił 

komisji Kierownik Henryk Piela. 

Radny Adam Smołucha zwrócił się z prośbą o  naprawienie dziury w 

jezdni  przy zjeździe  z drogi nr 4 do szpitala  ponieważ stwarza 

zagrożenie dla kierowców. 

W czasie dyskusji komisja omówiła temat  organizacji parkingów wokół 

budynków SP ZOZ w Brzesku  jak również  funkcjonalności ronda przy  

ul. Legionów Piłsudskiego i Brzezowieckiej. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione informacje na temat 

kosztów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Brzesko. 

 

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

i projektów uchwał. 

 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;- projekt stanowi załącznik do 
protokołu komisji. 

Pytania członków komisji do projektu uchwały dot. min. zabezpieczenia kwoty 

20 tysięcy złotych na konserwacje przepompowni ścieków. 

Po krótkiej dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; - głosowano jednogłośnie  

Zaproszony na posiedzenie komisji Kierownik Biura Promocji  

Krzysztof Bigaj przedstawił komisji informacje dot. organizacji w 

Gminie Brzesko Światowych Dni Młodzieży jak również odpowiedział na 

zapytanie radnego Adama Smołucha  w sprawie  organizowanej 

konferencji na temat Rodziny Goetzów. Kierownik Bigaj przedstawił 

komisji jakie działania  w tym zakresie  podejmował  i podejmuje 

Urząd Miejski, przebieg spotkań w tym temacie. 

Radny Adam Smołucha poruszył temat  prywatyzacji majątku rodziny 

Goetzów i udziału  rodziny Goetzów w tym przedsięwzięciu. 
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Ponadto komisja zaopiniowała: 

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano zbycie działki nr 5914 

położonej w Jadownikach o powierzchni 0, 15 ha na rzecz pana J.N 

zgodnie z obowiązującą procedurą. Wniosek na mapie objaśniła  

Inspektor Renata Pacura jak również Przewodniczący komisji Jarosław 

Sorys , przedstawił położenie przedmiotowej działki w Jadownikach , 

osobiście nie ma nic przeciwko tej sprzedaży na rzecz pana JN. 

  

2. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek dot. zbycia działki nr 

2908 o pow. 0,25 ha położonej w Mokrzyskach własności J.K w zamian 

za działkę własności Gminy Brzesko nr 3037/2 o pow. 0,9356 ha 

zgodnie z obowiązującą procedurą. Wniosek na mapie objaśniła  

Inspektor Renata Pacura, która poinformowała komisję, że wniosek 

dotyczy propozycji zamiany działki prywatnej przeznaczonej  w planie 

pod drogę na działkę gminną w Mokrzyskach za dopłatą. Pani Pacura 

przedstawiła komisji jakie są prawne możliwości zamiany tej działki, 

merytoryczny wydział , który reprezentuje nie ma  nic przeciwko tej 

zamianie za dopłatą.   

 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys  stwierdził, że osobiście nie 

ma nic przeciwko tej zamianie działek w Mokrzyskach oczywiście za 

dopłatą na rzecz gminy zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 

Ponadto członkowie komisji zapoznali się z pismami: 

 

1. Komisja zapoznała się z pismem Związku Strzeleckiego „Strzelec” 

w sprawie przydziału z zasobów  gminy lokalu dla potrzeb 

jednostki oraz odpowiedzią UM dot. braku możliwości gminy w tym 

zakresie. 

 

2. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z 

zakresu umorzonych należności oraz pozostałych ulg za rok 2015. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

 

Przewodniczący komisji  

Gospodarki Finansowej RM w Brzesku 

…………………………………………………………………………………… 

Jarosław Sorys  

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  


