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Protokół Nr 7/2017 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   
z dnia 31 sierpnia 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; 

5. Radny Stanisław Góra- członek komisji;  

6. Radny Adam Smołucha- członek komisji Nieobecny usprawiedliwiony 

 

Radny Krzysztof Ojczyk- nieobecny usprawiedliwiony.  

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka 

 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha 

 Kierownik ITK - Antoni Staszczyk  

 Naczelnik Bogdan Dobranowski  

 Kierownik Henryk Piela  

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył  

Radny Jarosław Sorys Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 

1 do protokołu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek 

został przyjęty jednogłośnie.  

 

Porządek posiedzenia:  

1. Informacja o wpływach ze składników majątkowych. 

2. Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2017 r. 

3. Przyjęcie protokołu z dnia 22 czerwca 2017 r.( Protokół znajduje się 

do wglądu w BRM). 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał 

na sesję w miesiącu wrześniu  br. ( inf.email) 



2 
 

Ad.1 Informacja o wpływach ze składników majątkowych. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła członkom komisji dochody, przychody 

oraz wydatki bieżące. Przedstawiła również stan zadłużenia oraz plany na 

przyszłoroczny rok budżetowy.  

 

Ad.2 Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2017 r. 

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, przedstawił stan realizacji bieżących 

inwestycji w Gminie Brzesko.   

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z dnia 22 czerwca 2017 r.( Protokół znajduje się do 

wglądu w BRM). 

Protokół z dnia 22 czerwca 2017r.został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na 

sesję w miesiącu wrześniu br. 

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, 

działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 

Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – polegających na 

zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie środków finansowych na 

projekt chodnika na ul. Zamkowej w Okocimiu. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców dot. zagospodarowania pl. 

Kazimierza Wielkiego w Brzesku i przyjęła je do wiadomości.  
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Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

nośniku informacji  (płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny 

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

 
Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 

 

 

 


