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Protokół Nr 10/2016 

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 20 października 2016 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.  

w godz.8.00-12.00 

 

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: 

1. Burmistrz Grzegorz Wawryka 

2. Skarbnik Celina Łanocha; 

3. Kierownik Rafał Najdała; 

4. Naczelnik Bogdan Dobranowski; 

5. Kierownik Krzysztof Bigaj 

 

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: 

 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty  jednogłośnie. 

 

1. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i 

pomocy lokalnym przedsiębiorcom. 

2. Informacja o kosztach przeprowadzonych remontów i zadań w 

placówkach oświatowych. 

3. Opiniowanie wniosków do budżetu gminy na 2017 r. 
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4. Przyjęcie protokołu z 22 września 2016r. 

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

projektów uchwał. 

 

Ad.1. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i 

pomocy lokalnym przedsiębiorcom. 

Informację w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom przedstawili Kierownik Rafał Najdała oraz Kierownik 

Krzysztof Bigaj. 

W dyskusji członkowie komisji  zadawali pytania dot.  wielkości 

otrzymanych przez gminę dotacji z funduszy unijnych. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował komisję o zwołanym w 

dniu dzisiejszym spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy posiadają 

grunty w okolicach ulicy Przemysłowej. Głównym  celem powyższego 

spotkania jest zawarcie porozumienia w zakresie budowy drogi łącznikowej do 

tych gruntów  tj. min. przedłużenie ul. Powstańców Warszawy. Koszt budowy 

takiej drogi jest bardzo wysoki dlatego też zaplanowano by w kosztach 

uczestniczyli również prywatni przedsiębiorcy. Drugim bardzo ważnym 

aspektem jest zaplanowany rządowy program budowy mieszkań 

komunalnych. Nie ma żadnych pewności, że Gmina Brzesko zostanie ujęta w 

tym programie, jednakże posiadamy grunty zabezpieczone kiedyś pod 

budynek komunalny i  tak też należałoby je zagospodarować. Poprosił o zajęcie 

stanowiska w tym temacie przez Komisję Gospodarki Finansowej.  

Kierownik Krzysztof Bigaj  poinformował  o zorganizowanych przez 

Gminę i Burmistrza Brzeska spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami  w 

zakresie  możliwości pozyskiwania środków z LGD i RPO na rozwój firmy. 

Również na portalach gminy i lokalnych gazetach przedsiębiorcy są 

informowani o różnych możliwościach pozyskiwania dotacji itp.  Należy wziąć 

pod uwagę, że Brzesko to nie  jest  miasto  wielkiego przemysłu , jest to 

przyjazne miasto dla ludzi gdzie buduje się nowe domy , gdzie jest bezpiecznie, 

ekologicznie i  dobrze się żyje  i na tym należy bazować.  

W naszej Gminie jest 2300 firm i jest to olbrzymi potencjał , które płacą 

podatki i dają zatrudnienie naszym mieszkańcom.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski – przybliżył komisji w jaki sposób 

Wydział Infrastruktury Komunalnej, którym kieruje świadczy pomoc 

przedsiębiorcom z zakresu Gospodarki Komunalnej. W chwili obecnej  jest 

opracowywanych kilka planów przestrzennego zagospodarowania, które są  

instrumentem jaki posiada gmina dla ułatwiania działalności 

przedsiębiorcom. Bardzo istotne dla rozwoju przedsiębiorców  jest plan 

zagospodarowania za szpitalem, plan Dzielnica Przemysłowa, plan w 

Jadownikach , plan przy ul. Pomianowskiej. Plany przestrzenne jest to jeden 
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z instrumentów jaki gmina posiada by przedsiębiorcom umożliwić rozwój. 

Kolejną dziedziną jaką staramy się wspierać działalność przedsiębiorców to 

współpraca z lokalnymi firmami min. Browarem Carlsberg w zakresie budowy 

zjazdu z obwodnicy do browaru – przybliżył jakie zostały złożone wnioski w 

tym temacie przez browar.  

 Planowane jest również przekształcenie terenów w Buczu pod 

działalność komercyjną co wymagałoby zmiany decyzji środowiskowej lub 

planu przestrzennego zagospodarowania. Pan naczelnik przybliżył procedurę 

postępowania w temacie jw. oraz   możliwości zmiany Studium 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

Radny Jarosław Sorys zapytał w temacie dot.  opracowania planu 

zagospodarowania w Jadownikach. 

Na zapytanie radnego odpowiedzieli Burmistrz Wawryka i Naczelnik 

Dobranowski. 

Radny Adam Smołucha poruszył temat  reklamy świetlnej przy ul. 

Sienkiewicza w Brzesku.  Nasunęła się mu refleksja, że wieczorem brak jest 

życia w mieście. W mieście jest kilka neonów, które się świecą i dobrze, że tak 

jest. Zwraca uwagę na perspektywiczne myślenie o rozwoju gminy i należy 

zrobić wszystko by miasto zaczęło żyć wieczorem nie tylko w dni targowe. 

Miasto winno być na tyle atrakcyjne by przyciągało . Nie możemy wygaszać 

lamp wieczorem i ulegać wszystkim którzy powiedzą, że im coś przeszkadza. 

Do wypowiedzi radnego odniósł się Burmistrz Grzegorz Wawryka , 

przypomniał dyskusję w radzie, gdzie połowa radnych jest za tym by neon 

wygasić , a druga połowa jest przeciwko. Musimy zachować zdrowy rozsądek i 

trzymać się litery prawa. Musimy zmienić sposób myślenia  ponieważ w całej  

Europie miasta takie jak Brzesko  funkcjonują na takich samych zasadach 

poza miastami turystycznymi. W takich miastach nie cały dzień organizowane 

są imprezy , żyjemy w bliskim sąsiedztwie dużych metropolii gdzie non stop 

coś się dzieje, jest łatwy i szybki dojazd. Mamy dużo instytucji kulturalnych w 

których  dużo się dzieje , obecnie  planujemy uruchomić np. Program „Senior 

Plus” dla realizacji którego szukamy pomieszczeń. Nie należy myśleć , że 

Brzesko będzie Zakopanym. Mamy obiekty , które cały czas żyją i to nas cieszy. 

Radny Stanisław Góra – zwrócił uwagę, że zawsze popyt napędza podaż. 

Jako przykład radny  podał funkcjonujący lokal- kawiarnię w centrum 

Brzeska i brak klientów. Nie należy przyrównywać tak jak pan burmistrz 

powiedział małych miasteczek do dużych miast , bo w 90 % śmie twierdzić, w 

tych dużych miastach są to osoby przyjezdne nie związane z tym miastem.   

 Burmistrz Grzegorz Wawryka zwrócił uwagę  min. na  niezadowolenie 

mieszkańców z powodu  zwiększonego ruchu Tirów na nowym zjeździe z 

autostrady , ale dzięki temu została wyremontowana droga powiatowa,  

planowany jest nowy dworzec  autobusowy , przedsiębiorca złożył nam 
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deklaracje, że w roku przyszłym będzie dworzec  już gotowy do oddania jednak  

są już głosy mieszkańców, że dworzec jest poza miastem.  

Kierownik Krzysztof Bigaj – uważa, że Brzesko nie może być dużą 

metropolią. Mamy piękny rynek , ale mamy również nadmiar kolorowych i 

krzykliwych reklam, które nie przystają do secesyjności rynku. W innych 

miastach jest inaczej , rynek jest piękny ponieważ  została unormowana 

gospodarka reklamowa. Należy wymóc i jednocześnie pomóc naszym 

mieszkańcom w wyremontowaniu np. elewacji  kamienic. Trudno jest narzucić 

przedsiębiorcom wyrzucenie swoich reklam , należy im  pomóc w organizacji 

takich reklam, które nie przesłonią walorów estetycznych kamienic. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  przypomniał  omawiany kiedyś  pomysł 

utworzenia ulicy Głowackiego jako ulicy jednokierunkowej co spotkało się z 

protestami mieszkańców. Poinformował o wykupionym gruncie w 

Jadownikach na Bocheńcu , gdzie zostanie wybudowana wieża widokowa przy 

pomocy  funduszy unijnych. 

Kierownik Krzysztof Bigaj  przedstawił propozycje  utworzenia 

skansenu XIX wiecznej wsi Polskiej na terenach gminnych  przy  Rancho 

Pasja.  

Radny Jarosław Sorys  nawiązał do tematu  przeznaczenia 

dodatkowych środków dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej  celem 

poprawy warunków lokalowych oraz zwrócił uwagę na  faktycznie duże 

natężenie reklamy świetlnej przy ul.Sienkiewicza.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski  przybliżył komisji informacje dot.  

postepowania administracyjnego prowadzonego przez urząd w sprawie  

reklamy świetlnej przy ul. Sienkiewicza w Brzesku , przebieg rozmowy z 

właścicielem apteki. Pan naczelnik stwierdził, że należy  próbować znaleźć 

drogę wyjścia rozwiązania problemu i zażegnania konfliktu. 

Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że problem reklamy świetlnej 

należy rozwiązać głównie od strony  technicznej ponieważ natężenie reklamy 

jest  bardzo duże. Takie reklamy mają bardzo duże natężenie  ponieważ ich 

zadaniem jest  przyciąganie klientów swoją widocznością. 

Radny Jarosław Sorys odniósł się do  natężenia reklamy  świetlnej przy 

ul. Sienkiewicza oraz  do kwestii „ życia kulturalnego” w Brzesku. Z obserwacji 

kilku lat  twierdzi, że wiele się dzieje w tej dziedzinie w Brzesku  zarówno ze 

strony UM jak i MOK. Trudno jest wymagać od przedsiębiorców by otwierali 

np. kawiarnie skoro brak jest klientów. Mają stworzone do tego odpowiednie 

warunki. Radny wskazał jakie zajęcia kulturalne i nie tylko  są organizowane 

np. w sołectwie Jadowniki. Wiele zajęć jest organizowanych i jeśli tylko ktoś 

chce  to na pewno znajdzie coś dla siebie. Nie ma co porównywać do innych 

miast np. Krakowa czy Tarnowa bo nigdy tak tego nie zrobimy. Radny poprosił 

by zarówno MOK jak i UM podtrzymał to co do tej pory było  prezentowane w 

zakresie organizacji imprez kulturalnych. 
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Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że miasto jest miastem ale w 

poszczególnych miejscowościach  jest tyle aktywności, a my musimy 

przekonać mieszkańców do tego by byli aktywni.  

W miejscowościach robimy w tym zakresie bardzo wiele w większości 

bezpłatnie jednak nie wszyscy są chętni z tego skorzystać. 

Kierownik Krzysztof Bigaj poinformował komisję o planach w zakresie 

przygotowania mapy ścieżek rowerowych na terenie gminy ze środków 

pozyskanych z LGD.  

Radny Jarosław Sorys przypomniał o zaproponowanym kiedyś 

projekcie utworzenia ścieżki dydaktycznej na Bocheńcu. Kiedyś było takie 

opracowanie, był wykonany przez zainteresowaną osobę kosztorys, można to 

wykorzystać np. z propozycją przygotowania ścieżek rowerowych.  

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja Gospodarki Finansowej przyjęła do wiadomości informację na 

temat pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom 

przedstawione przez Kierownika Biura Promocji oraz Kierownika Biura 

Funduszy Europejskich.  

 

Radny Adam Smołucha nawiązał do wcześniejszej dyskusji komisji w 

temacie programu „Mieszkania plus” i zawnioskował by Gmina Brzesko  

przystąpiła do działań  w tym zakresie ale  nie przekazywała już na wstępie 

gruntu.  

   Radny Jarosław Sorys – odniósł się do radnego Smołucha, w sprawie  

zasad przekazywania gruntów w programie „ Mieszkania plus”. Z informacji 

jakie uzyskał z mediów wynika, że przekazanie gruntów jest konieczne , tak 

było w przypadku innych gmin. 

Radny Grzegorz Kolbusz  stwierdził, że tych informacji jest tak mało , 

że może nie będzie potrzebne przekazanie gruntu.  

Burmistrz Grzegorz Wawryka zwrócił uwagę , że forma przekazania 

gruntów może być różna np. może być to dzierżawa , wcześniej należy jednak 

wyrazić wolę przystąpienia do takiego programu.  

Po dyskusji wnioski i opinie komisji: 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań mających 

na celu udział Gminy Brzesko w programie rządowym „ Mieszkanie 

plus”. Głosowano jednogłośnie  

 

2. W razie potrzeby komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie opiniuje 

przekazanie gruntów pod potrzeby realizacji programu  „Mieszkanie 

plus”. Głosowano jednogłośnie 
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3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o utrzymanie  charakteru 

aglomeracji  miejskiej przy podejmowaniu decyzji dot. Centrum Miasta 

Brzeska. Głosowano jednogłośnie ( wniosek zaproponował radny 

Adam Smołucha)  

 

Ad.2. Informacja o kosztach przeprowadzonych remontów i zadań w 

placówkach oświatowych. 

Informacje wg. załącznika  do protokołu przedstawił komisji Naczelnik 

Wydziału EKiS Józef Cierniak. 

Pytania członków komisji w dyskusji dot. 

 Przeprowadzonych remontów instalacji elektrycznych w szkołach; 

 Dostosowania pomieszczeń w szkołach na potrzeby przedszkoli, 

zapytano czy adaptacja  wolnych pomieszczeń w budynkach np. po 

gimnazjach zapewni 100% potrzebnych miejsc  dla dzieci 

przedszkolnych w Gminie Brzesko;  

 Komisja w krótkiej dyskusji omówiła temat potrzeby uregulowania 

funkcjonowania przedszkola w Okocimiu  co spowoduje, że dzieci z 

przedszkoli brzeskich np. nr 9 zostaną w Okocimiu , a w Brzesku  będą 

wolne miejsca. Dokładne wyliczenia i informacje Pan naczelnik przekaże 

komisji w terminie późniejszym; 

 Komisja zapoznała się ze stanem pomieszczeń PSP nr 2 w Jadownikach 

po remoncie i adaptacji na pomieszczenia przedszkolne – członkowie 

komisji zwrócili się z prośbą do pana Naczelnika Cierniaka o  

sprawdzenie, czy parkiet w pomieszczeniach przedszkolnych należy 

wymienić, czy wystarczy tylko odnowić ; 

 Możliwości rozwiązania problemu  odprowadzania ścieków przy 

obiektach szkolnych w Porębie Spytkowskiej.  

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje Naczelnika Wydziału EKiS o 

kosztach przeprowadzonych remontów i zadań w placówkach oświatowych. 

 

Ad.3. Opiniowanie wniosków do budżetu gminy na 2017 r. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys przypomniał, że na poprzednim 

posiedzeniu komisja  zapoznała się z wnioskami  zgłoszonymi przez sołectwa, 

osiedla i mieszkańców gminy do projektu budżetu gminy 2017. Również 

wszystkie wnioski członkowie komisji jak i pozostali radni otrzymali w wersji 

elektronicznej i mieli możliwość się z nimi zapoznać. Komisja  rozpatrzy 

wszystkie złożone wnioski po złożeniu propozycji budżetu Gminy  przez 

Burmistrza Brzeska. 
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Opinia komisji: 

Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z pozostałymi wnioskami 

złożonymi przez sołectwa i rady osiedlowe do projektu budżetu  Gminy Brzesko  

na rok 2017. Komisja  rozpatrzy wszystkie złożone wnioski po złożeniu 

propozycji budżetu Gminy  przez Burmistrza Brzeska. Głosowano 

jednogłośnie 

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z 22 września 2016r. 

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 września  

2016 r.  został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

projektów uchwał. 

W  krótkiej dyskusji członkowie komisji Gospodarki Finansowej odnieśli 

się do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. 

Analizowano zapisy dot. min: 

 podziału środków budżetowych w zależności od ilości  mieszkańców w 

danym sołectwie, czy osiedlu; 

 które z zadań i propozycji nie mogą być realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego i dlaczego; 

 zadbania o zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości i podziału 

zadań w ramach budżetu obywatelskiego; 

 wyeliminowania z realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

propozycji placówek oświatowych. 

Projekt uchwały pozostawia komisja do dalszej dyskusji. 

W tym miejscu Dyrektor BOSiR Marek Dadej omówił projekt uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. 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 (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318). 

W  ważnej dyskusji członkowie komisji  omówili  proponowane zmiany 

w projekcie uchwały dot. min. zlikwidowania opłat za parkowanie w soboty, 

wprowadzenia strefy płatnego parkowania na parkingach przy ul. Głowackiego 

naprzeciw UM, oraz przy ul. Powstańców Warszawy oraz pozostałe zmiany. 
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Po dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie 5 za, 1 wstrzymujący zaopiniowała komisja projekt uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. 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 (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318). 

 Komisja rozpatrzyła wniosek – sekcja kręgli klasycznych  BOSiR w 

Brzesku o sfinansowanie kosztów uczestnictwa  młodzieży w 

zgrupowaniu kadry. 

Wyjaśnienia do wniosku oraz odpowiedź na zapytanie radnego 

Jarosława Sorysa co do  wielkości kosztów jakie ponosi BOSiR z tego tytułu 

przedstawił komisji obecny na posiedzeniu Dyrektor BOSiR Marek Dadej. 

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował o 

dofinansowanie działalności BOSiR w zakresie przedstawionym we wniosku i 

zaplanowanie kwoty w projekcie budżetu. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka pozytywnie ustosunkował się do 

przedstawionego wniosku. 

Wniosek komisji: 

Pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Finansowej wniosek – sekcja 

kręgli klasycznych  BOSiR w Brzesku o sfinansowanie kosztów uczestnictwa  

młodzieży w zgrupowaniu kadry. Głosowano jednogłośnie 

Radny Jarosław Sorys – osobiście jest za dofinansowanie tej dyscypliny 

sportowej , ale należy mieć świadomość, że w klubach  sportowych ludzie 

wykonują takie prace społecznie , a w jednostkach gminnych nie, bo wykonują 

to zawodowo. Należy to równoważyć i mieć na uwadze. 

W dyskusji komisja omówiła  możliwości wsparcia finansowego dla 

jednostek gminnych prowadzących zajęcia z dziećmi. 

Następnie w sprawach bieżących komisja zapoznała się i rozpatrzyła: 

 zapoznano się z pismem Sejmiku Województwa Małopolskiego w 

sprawie: 

1) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko; 

2)  zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko – 

Sterkowiec ; 
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Temat jak również projekty uchwał  objaśnił wg. załącznika Naczelnik 

Bogdan Dobranowski. Aglomeracja Brzesko dot. wprowadzenia fragmentu 

wybudowanej kanalizacji w ul. Warszawskiej w Jasieniu natomiast 

Aglomeracja Sterkowiec dot. wprowadzenia fragmentu odcinka wybudowanej 

kanalizacji wsi Jadowniki. Ponadto pan naczelnik udzielił odpowiedzi na 

zapytanie radnego Ojczyka  co zostało wykonane w inwestycji  budowa 

kanalizacji ul. Warszawskiej w Jasieniu. 

Opinia komisji: 

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko; 

2) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko – Sterkowiec  

 

 Skarbnik Celina Łanocha objaśniła wg. załącznika do 

protokołu projekty uchwał w sprawach: 

 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzesko  

3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; 

 

1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2016; 

   Pytania do projektu uchwały dot.: 

 zmniejszenia wpływów do budżetu gminy z dochodów 

majątkowych i prawa wieczystego użytkowania gruntów; 

 egzekucji zaległości  parkingowych przez BOSiR z lat poprzednich 

i wpływów z tego tytułu; 

 dodatkowych wpływów do budżetu z tytułu  zezwoleń 

alkoholowych; 

 wielkości wpływów z opłat od środków transportowych; 

 zmniejszenia kwoty dotacji dla T.D; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zawnioskował  o zmniejszenie planu i 

kwotę  8,614 zł przenieść na  wykonanie monitoringu  nowej Sali sportowej 

przy SP nr 3 wewnątrz i z zewnątrz wraz z parkingami i terenem wokół.  
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Skarbnik Celina Łanocha zaproponowała dokładne rozeznanie  tematu i 

wyszacowania kosztów  montażu monitoringu i dopiero później zabezpieczenie 

środków finansowych. Ponadto pani Skarbnik poinformowała, że Pani 

dyrektor SP nr 3 złożyła wniosek o zakup  maszyny do czyszczenia Sali i ta 

kwota jest zabezpieczona właśnie z tej pozycji o którą wnioskuje Pan 

Przewodniczący.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – dodał , w związku z powyższym 

wnioskuje by zabezpieczyć na monitoring środki z poz.926 w wysokości 9.931 

z LGD , są to środki które nie zostaną wykorzystane. Nowa hala musi być 

monitorowana  bo będą z niej korzystać obcy , grafik wynajęcia Sali na 

najbliższy okres czasu jest już zapełniony. 

Po dyskusji wniosek komisji: 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na 2016 rok , wnioskuje do Burmistrza Brzeska o 

wyszacowanie i zabezpieczenie  w budżecie gminy  środków finansowych na 

wykonanie  monitoringu wewnątrz sali sportowej przy PSP nr 3  jak  również  

wokół budynku na zewnątrz. 

Głosowano jednogłośnie 

W dalszej dyskusji komisja omówiła temat  zakupu i wdrożenia jednego 

programu finansowo- księgowego dla wszystkich jednostek oświatowych i 

Urzędu Miejskiego min. rozliczenia podatku VAT. 

Po dyskusji wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o skalkulowanie kosztów, jak 

najszybszy zakup i wdrożenie jednego programu finansowo- księgowego dla 

wszystkich jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego na rok 2017. 

Głosowano jednogłośnie 

 

2) Pani Skarbnik objaśniła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 

2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko – bez uwag; - głosowano jednogłośnie z wcześniejszymi 

przegłosowanymi wnioskami  

 

3) Pani Skarbnik objaśniła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;- bez uwag, 

głosowano jednogłośnie  
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.8.00-12.00 

  

 Przewodniczący  

                 Komisji Gospodarki Finansowej  

  RM w Brzesku  

 

 Jarosław Sorys 

 

Protokołowała: 

Inspektor BRM w Brzesku 

Marta Kółkowska  


