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Protokół Nr 4/2017 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   

z dnia 24 maja 2017r. 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; 

Nieobecni: Radny Krzysztof Ojczyk, Radny Adam Smołucha, Radny Stanisław 

Góra 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka 

 Skarbnik Celina Łanocha,  

 Dyrektor MOK Małgorzata Cuber,  

 Kierownik Antoni Staszczyk  

 Naczelnik Bogdan Dobranowski 

 Dyrektor PiMBP Karina Legutek 

 Naczelnik Wydziału EKiS- Józef Cierniak  

 Główny Specjalista – Renata Pabian  

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył  

Radny Grzegorz Kolbusz- w zastępstwie Przewodniczącego komisji. Na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radny Grzegorz Kolbusz przedstawił 

proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.  

Porządek posiedzenia:  

1. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2016r. ( inf. email) 

2. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe w 2017r. ( inf. email) 

3. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii. ( inf. email 
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4. Sprawozdanie z działalności OSP. 

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 27 kwietnia 

2017 r.( Protokół jest  wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). 

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

sesję w miesiącu maju  br. 

Ad.1 Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2016r. 

Dyrektor PiMBP Karina Legutek- W minionym, 2016 roku, Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Brzesku obchodziła Jubileusz 70-lecia swojego 

istnienia. 12 maja odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, w której wzięło 

udział około 200 gości. Otrzymane wówczas gratulacje były powodem do dumy  

i radości dla wszystkich pracowników Biblioteki, a także inspiracją i 

motywacją do dalszych działań na rzecz społeczności lokalnej. W związku z 

Jubileuszem została także wydana publikacja 70 lat Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Brzesku, opracowana przez pracowników brzeskiej 

Biblioteki. Ważnym wydarzeniem było także otrzymanie przez PiMBP w Brzesku 

tytułu najlepszej biblioteki w województwie małopolskim w Rankingu Bibliotek, 

organizowanym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”. W skali 

ogólnopolskiej brzeska Biblioteka zajęła wysokie 14 miejsce. W 2016 roku  

w Bibliotece odnotowano 118720 odwiedzin (w tym 90924 w PiMBP w Brzesku oraz 

27796 w filiach bibliotecznych). Ogółem zarejestrowano 9877 użytkowników  

Biblioteki. Aktywnie wypożyczało książki 7992 czytelników.  

W tym 2282 osób w filiach na  terenie Gminy Brzesko. W 2016 roku promowaliśmy 

bibliotekę, książkę i czytelnictwo m. in. poprzez następujące działania: 

spotkania autorskie, spotkania z lokalnymi twórcami, Dyskusyjne Kluby 

Książki, ogólnopolskie akcje: Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie i Tydzień z 

Internetem, spotkania i koncerty w ramach Miesiąca Papieskiego, lekcje 

biblioteczne, lekcje i warsztaty regionalne, konkursy, zajęcia edukacyjne 

dla dzieci. To tylko niewielka część działań edukacyjno-kulturalnych 

realizowanych przez PiMBP i Filie biblioteczne.  

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber- W roku 2016 działalność Miejskiego Ośrodka 

Kultury przedstawiała się następująco:  

Zajęcia stałe: nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze 

akustycznej i klasycznej, nauka gry na instrumentach dętych, nauka gry na 

skrzypcach, koło plastyczne, Mały Grafik, grafika komputerowa dla młodzieży, 



3 
 

Muzyczna Kompozycja Komputerowa, koło recytatorskie, nauka śpiewu, Dziecięca 

Akademia Artystyczna, balet dla dziewczynek, kółko szachowe, koło 

fotograficzne, kursy tańca dla dzieci i młodzieży, zajęcia z Jazz Dance 

Center, aerobik dla pań, joga, taniec i śpiew w zespołach folklorystycznych: 

Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, Jadowniczanie, Porębianie oraz gra w Miejskiej 

Orkiestrze Dętej. W MOK-u działa też grupa „Sprawa Drugorzędna” (kabaret 

50+), która przygotowuje autorski program kabaretowy, zespół ,,Brzeskie 

Smyczki” oraz formacja taneczna.  

Ogółem w ciągu tygodnia na zajęcia uczęszcza około 680 dzieci i młodzieży.  

Konkursy i przeglądy: 

1. 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – 9 marca 2016  

2. Konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową – marzec 2016  

3. III Ogólnopolski Konkurs Wokalny dla dzieci i młodzieży im. Noskowskiego 

w śpiewie klasycznym – 24 kwietnia 2016  

4. 5. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży ,,Teatralne Lustra” – 9-11 

maja 2016  

5. 5 edycja konkursu plastycznego ,,Portrety Mamy” – maj 2016  

6. Przegląd Piosenki Dziecięcej – 31 maja 2016  

7. Turniej Sztuki Recytatorskiej ,,Poszukiwania” – 11 października 2016  

8. Konkurs na szopkę bożonarodzeniową i ozdobę choinkową – grudzień 2016  

9. Konkurs ,,Znamy Wasze imiona”  

Ogółem w konkursach i przeglądach wzięło udział około 1700 osób 

 Spotkania i warsztaty:  

1. Warsztaty plastyczne – styczeń- grudzień 2016  

2. Warsztaty z robotyki – styczeń- grudzień 2016  

3. Spotkanie autorskie S. Jakubowska – 4 luty 2016  

4. Spotkanie z podróżnikiem – Ł. Czubernat – 11 luty 2016  

5. Spotkanie” Dobry poród, to nie żart” – 1 kwietnia 2016r  

6. Spotkanie z L. Luchter – Krupińską ,,Róża z dębińskiego zamku” –  

20 kwietnia 2016  

7. Konferencja ,,Rola Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki 

regionu Polski Południowej w XIX i XX wieku – 2 czerwca 2016  
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8. Wieczór indyjski (zapoznanie z kulturą, obyczajami, religią i kuchnią 

indyjską) – 27 wrześni a 2016  

9. Spotkanie z podróżnikiem ,,Brazylia” – 21 października 2016  

10. Spotkanie pokonferencyjne M. Mietła – 24 października 2016  

11. Warsztaty recytatorskie ,,Zaufajcie słowu” – 17 listopada, 16 grudnia 

2016  

12. Spotkanie autorskie z Jerzym Skarzyńskim (sala audytoryjna) – raz w 

miesiącu (12 spotkać w 2016 roku)  

13. Wykłady i spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( w każdym 

miesiącu jedno lub dwa spotkania)  

14. Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez instruktorów ze świetlic w 

Mokrzysk, Jadownik, Sterkowca i Poręby Spytkowskiej  

Ogółem w spotkaniach i warsztatach wzięło udział około 1400 osób. 

Spektakle, widowiska i kabarety:  

1. Wieczór kultury żydowskiej – 21 stycznia 2016  

2. Spektakl ,,Mężczyzna idealny” – 16 luty 2016  

3. Spektakl ,,Kłamstwo” – 21 luty 2016  

4. Spektakl przygotowany przez szkołę i parafię w Sufczynie – 4 grudnia 2016  

5. Kabaret Smile – 27 luty 2016  

6. Spektakl ,,Sposób na kobietę” – 11 marca 2016  

7. Kabaret grupy Sprawa Drugorzędna ,,Uśmiechnij się mamo” – 25 maja, 1 lipca 

2016  

8. Program rozrywkowy ,,Bo my jesteśmy normalni niestety” – 23 września 2016  

9. Kabaret Młodych Panów – 6 października 2016  

10. Spektakl ,,Sen nocy letniej” – 19 listopada 2016  

11. Widowisko patriotyczne ,,Żołnierze Wyklęci” – 3-5 marca 2016  

12. Spektakl ,,Wesele” Wyspiańskiego – 6 czerwca 2016  

13. Spektakl ,, Pomoc domowa” w Teatrze Bagatela – wyjazd  
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Koncerty:  

1. Koncert ,,Miłość w Paryżu” – 14 luty 2016  

2. Koncert charytatywny dla K. Broszkiewicza - 16 stycznia 2016  

3. Koncert Agnieszki Piekarz i Brzeskich Smyczków ,,Oblicza kobiety” – 6,8 

marca 2016  

4. Koncert grupy Sprawa Drugorzędna ,,Baby ach te baby” – 8 marca 2016  

5. Koncert charytatywny Jolanty Mrotek – 10 kwietnia 2016  

 

6. Koncert muzyki klezmerskiej ,,Jascha Lieberman Trio” – 17 kwietnia 2016  

7. Koncert ,,Stare dobre małżeństwo” – 8 maja 2016  

8. Koncert majowy In Trio – 5 maja 2016  

9. Koncert Ziarenek Nadziei ,,Tak rodziła się pierwsza” – 19 października 

2016  

10. Koncert Roberta Kasprzyckiego – 21 listopada 2016  

11. Koncert Trzech Tenorów – 3 grudnia 2016  

12. Koncert zespołów rockowych – 10 grudnia 2016  

13. Koncert Ziarenek Nadziei – 2 października 2016  

14. Koncert jubileuszowy ,,Porębian” – 2 kwietnia 2016  

15. Koncert zespołu Contra Mundum – 12 listopada 2016  

16. Koncert wiosenny – szkoła muzyczna – 13 kwietnia 2016  

17. Koncert orkiestry Opery Lwowskiej(kościół św. Jakuba) – 8 maja 2016  

18. Koncert na Bocheńcu z okazji Chrztu Polski – 12 czerwca 2016  

19. Koncert ,,Moja szkatułka” (M. Grechuta – utwory) – 8 kwietnia 2016  

20. Koncert zespołu regionalnego Krakowiacy Ziemi Brzeskiej – 1 luty 2016  

21. Inauguracja roku akademickiego UTW 2016/2017 – 26 października 2016  

22. Koncert świąteczno-noworoczny – 29 grudnia 2016  

23. Koncert wokalny na zakończenie zajęć p. Ewelina Stępień  

Ogółem na koncerty przyszło około 6000 osób.  

Wystawy:  

1. Wystawa Krzysztofy Zwierz-Cioch – 17 czerwca 2016  

2. Wystawa K. Pacewicz – Pyrek ,, Między zmierzchem a świtem” – 29 września 

2016  

3. Wernisaż Ikon – K. Wicha – 9 grudnia 2016  
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Imprezy plenerowe:  

1. Dni Brzeska 17-19 czerwca 2016 – koncerty zespołów: POD BUDĄ, Blue Cafe, 

Small Cafe, Redlin, Azzja & Beauty Plate, Miejska Orkiestry Dętej. Podczas 

Dni Brzeska można było podziwiać również prezentacje muzyczne i taneczne 

dzieci i młodzieży (Hop Dance, Hop Dance Junior, Hop Dance Mini, 

przedszkolaków ze Szczepanowa oraz wokalistów z Miejskiego Ośrodka Kultury), 

grup tanecznych ze Szkoły Tańca Bogusławy Frankowicz, występ Anny i Kingi 

Gurgul, mini recital Katarzyny Szlachty oraz show taneczne Andrzeja 

Starowicza.  

2. Festiwal Młodych organizowany w ramach Światowych Dni Młodzieży  

3. Piknik rodzinny - Ogród Jordanowski – 21 sierpnia 2016  

4. XXIV Piknik Country na Ranczo Pasja – 27 sierpnia 2016  

5.Kino plenerowe (impreza zorganizowana wspólnie z Młodzieżową Rada Gminy)- 

Ogród Jordanowski -28 sierpnia 2016.   

Inne :  

1. Ferie zimowe – 18-29 Stycznia 2016  

2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (w RCKB) – 10 stycznia 2016  

3. Uroczystości związane z 6 rocznica katastrofy smoleńskiej – 10.04.2016  

4. Uroczystości majowe – 2-3 maja 2016  

5. Dzień Dziecka (podsumowanie projektu ,,Rodzinna Twórczomania”) – 4 czerwca 

2016  

6. Zajęcia wakacyjne dla dzieci – 4-15 lipca 2016, 16-26 sierpnia 2016  

7. Uroczystości na Słotwinie- 06 września 2016  

Dla szkół i przedszkoli:  

Teatr dla dzieci i młodzieży:  

- spektakle w godzinach dopołudniowych realizowane przez: Narodowy Teatr 

Edukacji z Wrocławia, Krakowski Teatr, Teatr Młodego Widza, Katolicki Teatr 

Edukacyjny (około 4000 osób),  

- programy muzyczne przygotowane przez instruktorów Miejskiego Ośrodka 

Kultury,  

- edukacja regionalna (oprowadzanie uczniów po Brzesku, zapoznanie ich z 

historią miasta, wykłady na temat historii Brzeska prowadzone przez Jerzego 

Wyczesanego, Quest Dziedzictwo Goetzów Okocimskich.  
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Uniwersytet Trzeciego Wieku  

W ramach uniwersytetu wykłady i spotkania z profesorami, lekarzami, policją, 

psychologiem, dietetykiem, itp., a także wyjazdy w celu poznania najbliższej 

okolicy. Dużą popularnością cieszyły się brzeskie lekcje historii prowadzone 

przez Jerzego Wyczesanego – historyka sztuki, pracownika MOK-u, a także 

zajęcia komputerowe i artystyczne prowadzone przez instruktorów MOK oraz 

aerobik dla pań. Organizowane były również sesje wyjazdowe do Krakowa. 

Studenci UTW korzystali bezpłatnie z imprez artystycznych organizowanych 

przez Miejski Ośrodek Kultury.  

Miejski Ośrodek Kultury współpracował: ze szkołami, parafiami, 

przedsiębiorcami, osiedlami, sołtysami, Cechem, Biblioteką, 

stowarzyszeniami, WTZ-em, ŚDS, Muzeum w Dębnie, Małopolskim Centrum Kultury 

„Sokół”, Szkołą Muzyczną I stopnia w Brzesku – obsługa nagłośnienia, 

przygotowanie części artystycznych, zabaw muzycznych, andrzejek, mikołajek, 

itp. Soliści przygotowywani przez panią Ewelinę Stępień występowali podczas 

opłatka, w programie na Dzień Kobiet, w koncercie charytatywnym, na 

uroczystościach jubileuszowych 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W przeglądzie 

kolęd i Talentach Małopolski uzyskali czołowe miejsca (naukę śpiewu w MOK 

pobiera 40 osób). W ramach współpracy z parafią Miłosierdzia Bożego odbyły 

się spektakle przygotowane przez panią Agatę Podłęcką, a także koncerty 

„Ziarenek Nadziei”. W Sali audytoryjnej miały również miejsce spektakle 

przygotowane przez panią Ewę Toroń.  

W ramach współpracy z PG nr 2 w Brzesku Miejski Ośrodek Kultury 

współorganizował uroczystości pod hasłem „Żołnierze Wyklęci”.  

Nagłaśnialiśmy również imprezy organizowane na terenie miasta i gminy np. 

piknik w Mokrzyskach.  

W strukturach MOK działają świetlice wiejskie w Porębie Spytkowskiej, 

Jadownikach, Sterkowcu i Mokrzyskach, które przez cały rok organizowały 

szereg imprez dla społeczności lokalnej (Dzień Matki, Dzień Babci, Andrzejki, 

Mikołajki, spotkania w ramach działalności Koła Gospodyń). W ramach 

działalności świetlicy prowadzone były zajęcia taneczne oraz koło plastyczne 

w Szkole Podstawowej w Okocimiu, a także zajęcia nauki gry na gitarze  

i zajęcia plastyczne w Szczepanowie. Orkiestra Dęta brała udział w 

następujących imprezach i uroczystościach organizowanych w mieście: pochód 

Trzech Króli, WOŚP, koncert noworoczny, koncert z okazji Dnia Kobiet, 
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uroczystości 3 maja, Dni Brzeska, Święto Chleba, uroczystości na Słotwinie, 

uroczystości 11 listopada. Zespoły folklorystyczne również uczestniczyły w 

imprezach organizowanych przez MOK i Urząd Miejski. Promowały również nasze 

miasto na festiwalach i przeglądach. Krakowiacy Ziemi Brzeskiej wyjeżdżali 

do Rzeszowa i na Krakowski Wianek, występowali też na uroczystościach 

związanych z 50-leciem Par Małżeńskich.  Porębianie natomiast prezentowali 

się na „Tygodniu Kultury Brzeskiej”, na „Pogórzańskiej Podkowie” w Ryglicach. 

Tańczyli w Regietowie i na Krakowskim Wianku i w Krakowie 3 maja podczas 

uroczystości patriotycznych, a także na Święcie Chleba oraz na festiwalu 

zorganizowanym w ramach Światowych Dni Młodzieży. Miejski Ośrodek Kultury 

wydawał również Brzeski Magazyn Informacyjny BIM, który na stałe wpisał się 

w wizerunek, tożsamość, historię i koloryt miasta nad Uszwicą. Bez wątpienia 

stanowi część dziedzictwa kulturowego brzeskiej ziemi i nazywany jest przez 

wielu Brzeszczan „kopalnią” wiedzy o mieście, okolicach oraz sławnych 

postaciach związanych z regionem.  

W jedenastu numerach miesięcznika prezentowane były treści dotyczące nie 

tylko życia samorządowego, bieżących zagadnień społecznych, gospodarczych, 

kulturalnych, oświatowych i sportowych. Prezentowane były także teksty 

historyczne, biografie znanych osób oraz treści służące wzmacnianiu poczucia 

więzi z miastem i regionem. O tym, że gazeta pełni rolę „promotora kultury” 

i stara się utrzymywać więź grupową oraz podkreślać odrębność, nietuzinkowość 

miasta i gminy świadczą listy i podziękowania czytelników, przychodzące na 

adres redakcji. Wydane zostały dwa świąteczne numery magazynu w kolorze. 

Zamieszczonych zostało również wiele treści dokumentujących najważniejsze 

wydarzenia, rocznice oraz artykuły dotyczące życia mieszkańców i działalności 

samorządu lokalnego. Miejski Ośrodek Kultury w swojej działalności propagował 

amatorskie ruchy artystyczne, integrował społeczeństwo lokalne poprzez 

prezentacje dorobku, propagował regionalne tradycje i obyczaje, kształtował 

wrażliwość na piękno, rozwijał zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych 
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zagospodarowując wolny czas w sposób przemyślany i właściwy. Poprzez dobrą 

współpracę ze szkołami i parafiami zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów, 

które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy.  

Miejski Ośrodek Kultury dążył także do tego, aby odbiór imprez odbywających 

się w sali audytoryjnej był coraz lepszy. W związku z tym w ciągu roku 

zostały uzupełnione elementy nagłośnienia: mikrofony, kolumny, a także mikser 

cyfrowy.  

Po przedstawieniu w/w informacji, komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania  

z działalności MOK oraz PiMBP za rok 2016.  Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pozyskanie zewnętrznych środków na 

remont dachu ratusza, przy ul. Kościuszki w Brzesku (dawnej siedziby MOK). 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwrócenie się do Poczty Polskiej  

o współfinansowanie wraz z Gminą remontu budynku poczty w Jadownikach przy  

ul. Witosa. Głosowano jednogłośnie.  

 

Na posiedzenie przy była Skarbnik Gminy Celina Łanocha, która dokonała 

omówienia projektów uchwały na najbliższe sesje: 

-  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017: głosowano 

jednogłośnie. 

- zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 

2017r. Głosowano jednogłośnie 

- udzielenia pomocy finansowej: głosowano jednogłośnie; 

 

Poruszane tematy: 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poruszył sprawę ulicy Bernackiego. 

Przedstawił, że występuje tam problem z odwodnieniem tej ulicy.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski wraz z Burmistrzem Brzeska Grzegorzem Wawryka, 

wyjaśnili, że będą kontynuowane sprawy wodno-kanalizacyjne tej drogi.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, przedstawił informacje dot. „Mieszkania plus”  

W ostatnim czasie uczestniczyli w konferencji w Skawinie w tej sprawie.  

BGK Nieruchomości przesłali gminie harmonogram, kolejnych dalszych działań 
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w tym zakresie oraz umowę warunkowo-inwestycyjną. Naczelnik przybliżył 

członkom komisji wstępny harmonogram oraz warunki jakie gmina musi spełnić. 

 

Następnie przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poruszył sprawę poszerzenia 

chodnika, poszerzenia drogi na ul. Szkolnej od strony wschodniej  

w Jadownikach.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie koncepcji poszerzenia 

ulicy Szkolnej w Jadownikach pod kątem urządzenia parkingu. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Ad.2 Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe w 2017r.  

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).  

 

Sprawozdanie złożył Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak. Uwag brak.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie dotyczące współpracy  

i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2016r. 

przygotowane przez Wydział EKiS UM w Brzesku.  

Ad.3 Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, przedstawiła najważniejsze informacje 

dot. sprawozdania z realizacji GPPRPAiN.  

Komisja pozytywnie przyjęła sprawozdanie o wykorzystaniu środków 

przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii i pozytywnie ocenia prace i działania 

wydziału. Głosowano jednogłośnie.  
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Ad.4 Sprawozdanie z działalności OSP. 

Naczelnik OSP Marian Czarnik wraz z Inspektor Grażyną Cisak złożyli 

sprawozdanie z jednostek OSP prowadzone przez Gminę Brzesko.  

Przewodniczący komisji, poinformował, że ze środków sołeckich zakupi pralkę 

na potrzeby OSP Jadowniki.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straż 

Pożarnych w Gminie Brzesko i pozytywnie ocenia działania wydziału oraz 

jednostek OSP Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  

27 kwietnia 2017 r. 

Protokół z dnia 27 kwietnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.   

Ad.6 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na 

sesję w miesiącu maju br. 

(Pełne dyskusje są na płycie CD, która stanowi załącznik do protokołu.) 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny 

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

 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 


