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Protokół Nr 5/2016 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   

z dnia 23 maja 2016r. 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. Stanisław Góra- członek komisji; 

5. Adam Smołucha- członek komisji; 

Nieobecni Krzysztof Ojczyk- członek komisji;  

       Grzegorz Kolbusz- członek komisji; 

 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;  

 Maria Marek- PiMBP 

 Małgorzata Cuber- MOK 

 Inspektor UM w Brzesku Renata Pacura, 

 Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, 

 Naczelnik EKIS Józef Cierniak,  

 Inspektor Michał Kostecki, 

 

 

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, dodał, że 

członkowie komisji otrzymali w materiałach na komisje analizę wniosków za II 

półrocze 2015 roku. Następnie zaproponował zamianę porządku obrad. Informacja 

Ad.4 na Ad1. Zmiana została przegłosowana jednogłośnie, porządek po zmianach, 

jak niżej:  
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Porządek posiedzenia wraz ze zmianami:  

1. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na 

sesję w miesiącu   czerwcu br. – projekty uchwał przesłane w wersji 

elektronicznej. 

2. Analiza sprawozdań z działalności  MOK i PiMBP za 2015r. ( Inf. Email) 

3. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2016r.( inf. Email) 

4. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii.( Inf. Email) 

5. Przyjęcie protokołów  z posiedzeń komisji odbytych w dniu 23 marca 

2016 r. i 21 kwietnia 2016 r. ( Protokoły są wyłożone do wglądu w 

Biurze Rady Miejskiej). 

 

Ad. 1 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na 

sesję w miesiącu   czerwcu br. – projekty uchwał przesłane w wersji 

elektronicznej. 

Na komisje przybyła Skarbnik Gminy Celina Łanocha, która dokonała omówienia 

uchwał na najbliższą sesję:  

 zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016  

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

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej :  

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie 

realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV);  

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie 

realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych w Małopolsce”  

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu;  

 

Pytania: 
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Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poruszył sprawę termomodernizacji 

placówek oświatowych. Zapytał, czy Gmina będzie mieć wkład własny na 5 

placówek? Zapytał jaki jest kosztorys tych pięciu placówek.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha wyjaśniła, że szacowana kwota projektu  

pięciu placówek oświatowych to 3.176,820.00 zł. z tego wkład własny 

1.627,000.00 zł. dofinansowanie 1.549.000.00 zł. Następnie dodała, że 

modernizacja PSP w Mokrzyskach wraz z budynkiem Urzędu Miejskiego cała 

wartość tego projektu wynosi 4.186.000,00 – z tego wkład własny 2.144.000,00 

zł. kwota dofinansowania to 2.042.000,00 zł. Inwestycje te planowane są do 

realizacji do końca 2019 roku.  

Następnie poruszono temat przeznaczenia środków w kwocie 150.00,00 zł. na 

dostostosowane starej sali gimnastycznej w PSP Nr 3 na oddział przedszkolny.  

 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poinformował, że o tym zadaniu 

dowiedział się na tym posiedzeniu, na komisji oświaty nie było o tym mowy. 

Dodał, że bynajmniej nie jest przeciwny temu zadaniu. Stwierdził, że na pewno 

na ten temat będą jeszcze rozmowy.  

Radny Franciszek Brzyk, przypomniał, że kiedyś była koncepcja, iż ta sala 

gimnastyczna zostanie salą pomocniczą. Na żadnym posiedzeniu komisji oświaty 

nie było o takim zadaniu mowy i o żadnej zmianie sposobu użytkowania tej 

sali. 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, dodał, że powróci do tematu 

termomodernizacji placówek oświatowych, gdy na komisje przybędzie Naczelnik 

Józef Cierniak.  

 

Komisja po analizie zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 

 

 zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; głosowano 2 za,  

2 wstrzymujące, 0 przeciw;  

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

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej : głosowano 2 za, 2 wstrzymujące, 

0 przeciw.   

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie 

realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV); głosowano jednogłośnie 
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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie 

realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych w Małopolsce” głosowano jednogłośnie;  

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu; głosowano jednogłośnie;  

 

Ad.2 Analiza sprawozdań z działalności  MOK i PiMBP za 2015r. ( Inf. Email) 

Dyrektor PiMBP Maria Marek, przedstawiła najważniejsze informacje dot. 

działalności PiMBP. 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał jak funkcjonują biblioteki 

filialne, czy jest spadek czytelnictwa w tych placówkach. Poinformował, że 

bardzo pozytywnie ocenia bibliotekę filialną w Jadownikach. Zaproponował, by 

zorganizować wspólne czytanie z biblioteką filialną w Porębie Spytkowskiej.  

Dyrektor PiMBP Maria Marek, Wyjaśniła, że nie ma spadku. W bibliotece 

Jadownikach jest ponad 800 czytelników, w Porębie Spytkowskiej jest 560 

czytelników, dodała, że wszystkie pozostałe biblioteki filialne dobrze 

działają na sołectwach, panie które tam pracują są prężne i bardzo aktywne.  

Radny Stanisław Góra, zapytał czy młodzież akademicka ma zasoby książek, czy 

są dla nich specjalne zbiory w głównej brzeskiej bibliotece.  

Dyrektor PiMBP Maria Marek, odpowiedziała, że biblioteka jest w stanie 

sprostać wymaganiom takim jak książki tematyczne dla studentów. Wiele osób 

korzysta z ibuk libra, ponad 3000 pozycji popularno-naukowych.   

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał w sprawie kawiarni na parterze 

w RCKB.  

Dyrektor PiMBP Maria Marek, odpowiedziała, że została wynajęta na okres 2 

lata. Pomieszczenie nie jest zbyt duże, co miesiąc najemca płaci 700 zł wraz  

z podatkiem od nieruchomości a latem 150 zł. dodatkowo za parasole. 

Wyjaśniła, że podczas koncertów wiele osób korzysta z usług kawiarni.  
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Radny Adam Smołucha, poruszył kwestię dotacji z rady powiatu. Czy dotacja 

kwotowo jest zawsze stała. Gmina Brzesko przekazuje 1.392.000,00 zł. Rada 

Powiatu 98.000,00 zł. 

Dyrektor PiMBP Maria Marek, odpowiedziała, że dotacja jest stała z Rady 

Powiatu i tylko na zadanie zlecone, to jest utrzymanie jednego instruktora, 

który opiekuje się bibliotekami w powiecie w 6 gminach, ma 23 placówki i ma 

swoje określone zadania i funkcje.  

Radny Adam Smołucha, wyraził, że nie podoba się mu fakt, iż radni nie zostali 

zaproszeni na uroczystość oddania największej inwestycji w Gminie tj. 

łącznika autostrady. Jak dodał, że radnego osobiście zapraszał Wojewoda 

Małopolski.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że nie wysyłano zaproszenia do 

radnych. Zaprosili tylko radnych którzy w rejonie autostrady, tj. Jasienia, 

i osiedla. Wyjaśnił, że była to inwestycja realizowana przez Generalną 

Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wysyłali imiennych zaproszeń. Małe 

grono zostało zaproszone. Dodał, że odbędzie się niedługo uroczyste otwarcie 

hali przy PSP Nr 3 w Brzesku, jest realizowana przez Gminę, więc wszyscy 

otrzymają zaproszenia.  

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, omówiła najważniejsze informacje dot. 

działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. Przedstawiła informacje 

na temat prężnie działających świetlic sołeckich prowadzonych przez MOK.  

Radny Franciszek Brzyk, poruszył sprawę utworzenia Centrum Kulturalno-

Społeczne wsi Okocim.  

Radny Stanisław Góra, stwierdził, że zmieniło się pokolenie przede wszystkim. 

Nowe pokolenie wychowuje inaczej dzieci niż przedtem się wychowywało, ze 

względu na wiele możliwości. Wcześniej dzieci na wsi organizowały sobie sami 

czas, bądź zostały zaangażowane przez rodziców do prac domowych. Dodał, że 

widzi ile aktywności jest w młodzieży, dzieciach w Porębie Sypytkowskiej.  

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, omówiła potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury:  
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- samochód do wożenia sprzętu po sołectwach; stary został już 

wyeksploatowany.  

- remont dachu dawnej siedzimy MOK przy ul. Kościuszki;  

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku 

i pozytywnie jednogłośnie opiniuje działalności placówek.  

 

Przewodniczący komisji wręczył Pani Marii Marek bukiet kwiatów i podziękował 

za współpracę i życzył wszelkiej pomyślności po przejściu Pani Marii na 

emeryturę.  

Ad. 3 Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe w 2016r. 

Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki, odczytał protokół z kontroli 20 

klubów działających w Gminie Brzesko. Wyjaśnił, że wniosek jest jeden – te 

kluby co mają składki po około 100 zł. zajęcia odbywają się i dzieci 

uczestniczą w zajęciach w większej liczbie. Natomiast te kluby, które mają 

dostęp do obiektów sportowych już tak nie działają.  

Kontroli zostały poddane następujące kluby: 

1. UKS „Volley” Brzesko, godziny treningu: 13.30 – 15.00 

Wnioski: zajęcia nie odbywały się. Trener poinformował komisję o zmianie  

harmonogramu, na hali odbywały się zajęcia świetlicowe. 

2. UKS „Trójeczka”, godziny zajęć: 13.40 –14.25 

Wnioski: zajęcia odbywały się, ilość dzieci na zajęciach: 10 

3. UKS „Feniks” w Jasieniu, godziny treningu: 14.30 – 15.30 

Wnioski: Zajęcia nie odbywały się. Pani Dyrektor szkoły poinformowała, 

że brak  treningu spowodowany jest uczestnictwem trenera na radzie 

pedagogicznej. 

4. UKS „Volley” Brzesko, godziny treningu: 15.00 – 16.30 

Wnioski: zajęcia odbywały się, ilość dzieci na treningu: 18 

5. UKS „Volley” Brzesko, godziny treningu: 15.00 – 16.30 

Wnioski: zajęcia odbywały się, ilość dzieci na treningu: 14 

6. Okocimski Klub Sportowy, godziny treningu: 15.30 – 17.00 
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Wnioski: trening odbywał się w innej lokalizacji niż podana w 

harmonogramie dostarczonym do Wydziału EKiS (miał odbywać się na orliku 

przy ul. Piastowskiej, a odbywał się na boisku przy ul. Mickiewicza), 

ilość dzieci na treningu: 20 

7. UKS „Sokolik” w Jadownikach, godziny treningu: 15.30-17.00 

Wnioski: zajęcia nie odbywały się. 

8. MUKS „Aslan” w Jadownikach, godziny treningu: 16.00 –17.30 

Wnioski: zajęcia odbywały się, ilość dzieci na treningu: 7 

9. LKS „Strażak” Mokrzyska, godziny treningu: 16.00 –18.00 

Wnioski: zajęcia nie odbywały się. 

10. UKS „Football Academy” Brzesko, godziny treningu: 16.30-18.00 

Wnioski: zajęcia odbywały się, ilość dzieci na treningu: 20 

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie dotyczące współpracy 

i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2016r.  

Ad. 4 Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii.( Inf. Email) 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła najważniejsze informacje dot. 

programu.  

Przewodniczący komisji, zwrócił uwagę na to, aby przygotować pewne „pakiety” 

dla stowarzyszeń dot. profilaktyki.  

Radny Adam Smołucha, zapytał Naczelnika Józefa Cierniaka, jak wygląda sprawa 

narkotyków w szkołach.  

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że jeśli występują jakieś 

problemy w szkołach to dyrektor informuje naczelnika oświaty. Wiele problemów 

jest rozstrzyganych na bieżąco. Wyjaśnił, że nic nie dotarło od żadnego 

dyrektora placówki oświatowej, aby wystąpiły problemy związane z narkotykami.  

Radny Adam Smołucha wyjaśnił, że trudno uwierzyć, aby nie było problemu  

w szkołach. Dodał, że dopalacze nazwano dżumą naszych czasów, są 

ogólnodostępne. Należy zorganizować warsztaty zarówno dla dzieci jak i dla 

młodzieży, aby uświadomić wszystkich czym są dopalacze.  
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Po dyskusji i analizie podjęto wniosek oraz opinie:  

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie środków finansowych na 

opracowanie walki z tzw. „dopalaczami” oraz narkotykami w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celach 

edukacyjnych.  

 

Ad. 5 Przyjęcie protokołów z posiedzenia z dnia 23 marca 2016r.oraz  

21 kwietnia 2016r.  

Protokoły z posiedzenia komisji z dnia 23 marca 2016r.oraz 21 kwietnia 2016r. 

zostały przyjęte jednogłośnie.  

Kontynuacja spraw bieżących: 

 

Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedź Prezesa MPK na wniosek z dnia 22 

lutego 2016r. w sprawie kursów linii Nr 9.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Dyrektora Oddziału PKO BP SA w sprawie 

umożliwienia dojazdu do wpłatomatu oraz wrzutni zlokalizowanej w budynku 

Oddziału 1 w Brzesku pl. Żwirki i Wigury 6.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zbycie nieruchomości Gminy 

Brzesko o Nr 589 położonej w Buczu w drodze bezprzetargowej.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podpisanie przez Urząd Miejski  

ze Starostwem Powiatowym w Brzesku stosownej umowy precyzującej zasady 

wzajemnej partycypacji w kosztach robót budowlanych dotyczących przebudowy 

przepustu wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej Nr 1443 K 

w Porębie Spytkowskiej w obrębie skrzyżowania z droga gminną tj. ul. Skalna 

w Porębie Spytkowskiej oraz o podpisanie stosownych porozumień jak wyżej, 

dotyczących wykonania projektów chodników na ulicy Podgórskiej, ulicy Witosa 

oraz ulicy Małopolskiej w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  
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W związku z wyczerpaniem porządku  posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny 

Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie. Obrady trwały od godz. 8:00 – 12:10 

 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 

 

 

 


