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Protokół Nr 1/2017 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   
z dnia 24 stycznia 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. Krzysztof Ojczyk- członek komisji;  

5. Grzegorz Kolbusz- członek komisji; 

Nieobecny Adam Smołucha  

 Nieobecny Stanisław Góra 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka 

 Inspektor UM w Brzesku Renata Pacura, 

 Skarbnik Celina Łanocha,  

 Kierownik Antoni Staszczyk  

 Naczelnik Bogdan Dobranowski 

 Kierownik Henryk Piela 

 Przewodniczący Osiedla Słotwina Marcin Ciurej  

 Inspektor Ewa Gajda 

 Kierownik Renata Pacura 

 Radna Anna Lubowiecka 

 

 

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. Zaproponował 

zmianę porządku obrad tj. aby punkt 2 w przesłanym porządku obrad, był jako 

pierwszy, a kolejne punktu otrzymały następne numeracje. Następnie poddał 

pod głosowanie zmianę porządku. Zmiana wraz z nowym porządkiem została 

przyjęta jednogłośnie, jak niżej. 
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Porządek posiedzenia wraz ze zmianami:  

1. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. 

2. Analiza i przyjęcie projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2017. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniach 24 

listopada i 21 grudnia 2016 r. 

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

na sesję w miesiącu styczeń br.  

 

Ad.1 Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, przedstawił plan pracy wraz  

z zaproponowanymi przez niego zmianami. Uwag brak. (Plan pracy stanowi 

załącznik do protokołu).  

Ad. 2 Analiza i przyjęcie projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2017. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia zmian w wydatkach  

wg. poszczególnych działów i paragrafów wraz ze zmianami w dochodach 

budżetu w roku 2017 oraz przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2017 

roku.  

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych na rok 2017 r. zadania:  

- przebudowa dróg i chodników na os. Ogrodowa - 
Kościuszki  

80 000,00 

- budowa ul. Elektrycznej w Brzesku  135 000,00 

- modernizacja parkingu w Jadownikach  100 000,00 

- modernizacja ul. Łęckiej w Szczepanowie  40 000,00 

- modernizacja chodnika przy ul. Partyzantów w 

Brzesku  

50 000,00 

- budowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja  50 000,00 

- droga wewnętrzna z kostki brukowej przy ul. 

Browarnej w Brzesku  

15 000,00 

- modernizacja parkingu przy ul. Leg. 

Piłsudskiego  

20 000,00 

- projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu 15 000,00 
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poruszył sprawę udziału w partycypacji 

w kosztach budowy parkingów przy SP ZOZ wraz z powiatem oraz pozostałymi 

gminami w powiecie Brzeski. Gmina Brzesko rozłożyła środki na dwa lata. 

Następnie Burmistrz poprosił wszystkich członków komisji o przyjęcie tych 

propozycji zmian w budżecie Gminy na rok 2017r. Prawdopodobnie będą jeszcze 

dodatkowe pieniądze to te rzeczy z innych inwestycji uda się jeszcze 

wykonać. Te zadania, które zostały wpisane to są wnioski, uwagi 

mieszkańców. Remont drogi przy ul. Elektrycznej, tą ulicę na pewno nie 

zostanie wykonana  

w całości, lecz etapowo. Zadanie wykonanie remontu parkingu/chodnika przy  

ul. Podgórskiej w Jadownikach. Przekazano przez gminę środków dla powiatu 

na wykonanie dokumentacji na to zadanie. Zadanie to razem jest 

kompatybilne, ponieważ odwodnienie parkingu było by włączone w część 

odwodnienia tego chodnika. Dodał, że ten parking jest bardzo zniszczony.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, stwierdził, że był u Dyrektora ZDP 

Grzegorza Wołczyńskiego w sprawie projektu tej inwestycji. Poddał swoje 

wątpliwości dotyczące braku w dokumentacji wykonania kontynuacji ciągu 

chodnika (  50 metrowa przerwa)  i prosił o przypilnowanie tej sprawy w 

ZDP.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, oświadczył, że 

cieszy go fakt, że są dołożone środki na oświetlenie. Zgłosił następujące 

wnioski: zamontowanie lampy przy skrzyżowaniu ulic: B. Westerplatte, 

Błękitnej i Partyzantów. Poinformował, że w Porębie Spytkowskiej dość 

znaczne kwoty zostały przeznaczone na oświetlenie uliczne w 2016 roku. 

Poprosił  

o wpisanie w zakres rzeczowy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryk, poprosił, aby przyjąć tą kwotę, a na 

komisji dokonają analizy podziału po przedstawieniu przez Pana kierownika  

H. Pielę informacji, gdzie są do wykonania pojedyncze lapmy, a gdzie musi 

zostać wykonana najpierw dokumentacja.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że 

modyfikuje swój wniosek, aby nie wpisywać w zakres rzeczowy na treść: 
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wnioskuje, aby przy planowaniu montażu lamp uwzględnić montaż na 

skrzyżowaniu ulic Błękitnej, Westerplatte i Partyzantów w Brzesku.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poprosił radnych o wcześniejsze 

sprawdzenie tych tematów, wniosków. Aby nie przychodzić na komisje 

budżetową,  rzucić temat, który jest zupełnie niesprawdzony. W przypadku 

lamp, na przykład o montaż lampy na ul. Partyzantów. Nie wiemy czy to 

będzie samo przywieszenie, czy jest słup, czy jest sieć. Stwierdził, że to 

są naprawdę ważne tematy, czy trzeba wcześniej złożyć projekt, czy 

wystarczy sam montaż. Nie ma nic przeciwko złożeniu takiego wniosku, aby go 

poprzeć. Poinformował, że na poprzedniej komisji poprosił o uwzględnienie 

projektu na ulice Lipowską, polegała ona na tym, że w ubiegłym roku sołtys 

miejscowości przeszedł się zobaczyć, czy są słupy czy ich nie ma. Czy 

trzeba zrobić projekt, poszedł do 20 osób uzyskał pozwolenie na wejście w 

teren, spotkał się trzykrotnie  

z projektantem i przedstawił to w odpowiednim wydziale. Stwierdził, że 

jeśli mają o czymś decydować to prosi, aby podstawowe dane były wiadome.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że 

każde sołectwo i osiedle ma swoje środki i przekazuje na co chce, że 

Jadowniki przekazały do lamp, to była ich taka wola. Jest ogólna pula 

środków na oświetlenie- 80.000,00 zł. jeśli będzie miał w projekcie 

napisane, że jest projekt konkretny wymieniony, na to jest wykonana 

dokumentacja- jest mnóstwo wniosków złożonych wniosków na konkretne lapmy. 

Nie ma możliwości wyliczenia co do złotówki. Dodał, że wie, iż należy 

wykonać dokumentacje, lecz ile ona wyniesie tego nikt nie wie. Musi być 

rozpytanie bądź przetarg ogłoszony. Zatem dodał, że albo wpisuje się w 

zakres rzeczowy i wychodzi to w „praniu” albo po rozeznaniu i nie ma tu 

żadnej sprzeczności w tym co powiedział. Wyjaśnił, że od tego jest 

urzędnik, który bierze za to płace, aby takie rzeczy wyszacować. Nie ma 

obowiązku tego wiedzieć. Następnie zapytał jakie są wykonane dokumentacje 

oświetlenia na chwile obecną.  

Kierownik Henryk Piela, odpowiedział, że dokumentacje są wykonane na:  

ul. Lipowska w Jadownikach, ul. Brzegowa w Brzesku, ul. Alberta w Brzesku, 

ul. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej. Stwierdził, że czasami wykonanie 10 
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punktów świetlnych kosztuje niewiele mniej niż dwóch czy jednego. To zależy 

od warunków jakie dostają, czy trzeba ciągnąć sieć.  

Podjęto wniosek: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przy planowaniu montażu lamp 

uwzględnić montaż na skrzyżowaniu ulic Błękitnej, Westerplatte i 

Partyzantów w Brzesku. Głosowano: 3 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę 

remontu remizy w Buczu z programu „Małopolskie Remizy”- kwota 50.000,00 zł. 

dodał, że ma wniosek z miejscowości Bucze, poproszono go aby przedstawił 

wniosek, że ważniejszym zadaniem jest remont ulicy Szyszko-Bohusza.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że jest mocno zdziwiony, 

ponieważ był na spotkaniu z mieszkańcami z Kierownikiem A. Staszczykiem, 

gdzie spotkał się z gremium reprezentujące sołectwo i przedstawili, aby 

zająć się tym budynkiem remizy. Zakres prac remontowych tego budynku jest 

olbrzymi. Była by to zadanie realizowane przez 4 lata.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, dodał, że jest to 

wniosek radnego P. Wyczesanego. Stwierdził, że jeśli jest przeznaczone te 

50.000,00 zł. na remizę nie zamierza tego negować, dodając, że ma jedno 

„ale” – dodał ze jest na tak ale by do wniosku dodać słowo „ po przekazaniu 

tej nieruchomości na własność gminy”. Poinformował, że ten budynek jest 

własnością prywatną.  

Kierownik Antoni Staszczyk, odpowiedział, że ta procedura przekazania 

będzie trwać bardzo długo.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że 

każdy obecny na posiedzeniu reprezentuje społeczność lokalną. Jeżeli była 

deklaracja przy regulowaniu stanu prawnego, że ten majątek i dom strażaka 

zostanie przekazany na własność to powinna być i w zamian za to powinny iść 

inwestycje. Dodał, że mówił to Sołtys Stanisław Milewski a interes gminy 

musi być właściwie zabezpieczony.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że mówił, że będzie 

wieloletnie użyczenie tego budynku. Wyjaśnił, że doprecyzowane było w 
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umowie zapis taki, że jeśli stało by się coś z tym budynkiem to straż musi 

nakłady poniesione wrócić.  

Podjęto wniosek po dyskusji: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań przejęcia od 

stowarzyszenia budynku OSP w Buczu. Głosowano jednogłośnie. 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poruszył kwestie wniosków 

mieszkańców na Radzie Sołeckiej w Jadownikach w sprawie wykonania nakładki 

asfaltowej ul. Nadbrzeżnej w Jadownikach. Wyjaśnił, że jest tam dość gęsta 

zabudowa, od wielu lat ta sprawa jest poruszana.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w miarę posiadanych 

środków wykonać nakładkę asfaltową na ulicy Nadbrzeżnej w 

Jadownikach. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że radny Piotr 

Wyczesany, złożył również wniosek do Przewodniczącego Komisji Jarosława 

Sorysa jak i do niego, który on też, aby zabezpieczyć środki na budowę 

chodnika na  

ul. Szyszko-Bohusza w Buczu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział, że przyjęto zasadę, iż na 

zmianę w poszczególnych latach dają środki na drogi powiatowe. Ta droga 

jest droga powiatową. W ubiegłym roku, przeznaczono 100.000,00 zł. na tę 

drogę. W tym roku na parking przy SP ZOZ przekazuje gmina 70.000,000 zł.- 

co roku dokładamy do dróg powiatowych środki na zmianę w poszczególnych 

miejscowościach. Poinformował, że w tym roku do powiatu, gmina przekazuje 

środki na ul. M. Kopernika, ul. Sosnowa, ul. Parafialna oraz parking przy 

SP ZOZ. Dodał, że w miejscowościach wiejskich przygotowują wnioski na 

modernizacje szkół,  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że nie wiedział, że jest 

to droga powiatowa. Poinformował, że wniosek/ propozycja radnego 

Wyczesanego był dwuczłonowy, aby środki zabezpieczyć ze wskazaniem 

ściągnięcia z ul. Mieszka I. Stwierdził, że jest czas do sesji, aby się nad 

tym zastanowić.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział, że remont ul. Mieszka I to 

są wnioski zebrania osiedlowego, wniosków mieszkańców. Pieniądze 

przekazane, wystarczą na pół drogi do remontu. Walczyli o tą drogę 

mieszkańcy, przewodniczący osiedla, radna powiatowa, radna gminna.  

Kierownik ITK Antoni Staszczyk zabrał głos w sprawie remontu drogi na  

ul. Mieszka I, jako przewodniczący osiedla. Osiedle Zielonka, nie pisze co 

roku pism, nie ma oczekiwań wygórowanych jak inne osiedla czy sołectwa. 

Piszą cztery zadania, które są naprawdę potrzebne i pilne. Wyjaśnił, że ta 

droga jest w bardzo złym stanie. Mieszkańcy nie mogą nawet odśnieżać 

chodnika. Oczekują mieszkańcy, aby jedno zadanie na tym osiedlu było 

wykonane.  

Przewodniczący Komisji Radny Jarosław Sorys odczytał pismo/wniosek radnego 

Piotra Wyczesanego w sprawie chodnika na ul. Szyszko-Bohusza w miejscowości 

Bucze oraz montażu lampy na ul. Lipowej w Buczu.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości montażu 

jednej lampy na ul. Lipowej w Buczu. Głosowano: 3 za, 2 wstrzymujące,  

0 przeciw.  

Przewodniczący Komisji Radny Jarosław Sorys odczytał pismo/wniosek do 

komisji finansowej- radnej Ewy Chmielarz w sprawie ujęcia w budżecie na 

2017 następujących zadań: wyremontowanie łazienek w GOSiR w Mokrzyskach, 

wykonanie nakładki asfaltowej ul. Januszowskiej w Mokrzyskach, uzupełnienie 

wiat przystankowych przy ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach, uzupełnienia 

oświetlenia przy ul. Siostry Faustyny, Potokowej oraz Trakcie Królewskim  

w Mokrzyskach.   

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości montażu 

lamp na ul. S. Faustyny, Potokowej oraz Trakt Królewski w Mokrzyskach.  

Głosowano: 3 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie wykonania wiaty 

przystankowej przy ul. T. Królewski w Mokrzyskach.  

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  
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Radny Leszek Klimek, zawnioskował o uwzględnienie wykonania wiaty 

przystankowej przy ul. Warszawskiej w Jasieniu przy drodze Nr 94.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie wykonania wiaty 

przystankowej przy drodze Nr 94 przy ul. Warszawskiej w Jasieniu.  

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Radna Anna Lubowiecka, zawnioskowała wykonanie wiaty przystankowej na ul. 

Stojałowskiego w Szczepanowie.   

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie wykonania wiaty 

przystankowej na ul. Stojałowskiego w Szczepanowie. Głosowano: 4 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę Pana S.C z Mokrzysk 

odnośnie odwodnienia ulicy Jana Kantego.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, wyjaśnił całą sprawę Pana S.C Poinformował, 

że mieszkańcy nie wyrazili zgody i pozwolenia na przedstawioną koncepcje 

odwodnienia.  

Kierownik Maria Zachara, kontynuowała sprawę Pana S.C oraz wyjaśniła sprawę 

pozostałych działek oraz spadkobierców.  

 

Po dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w miarę posiadanych środków 

wykonać remont łazienek w GOSiR w Mokrzyskach oraz dokończenie nakładki 

asfaltowej na ul. Januszowskiej w Mokrzyskach. Głosowano: 4 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości 

zagospodarowania środków finansowych do budżetu na rok 2018 przy 

wykonywaniu chodnika na ul. Brzezowieckiej (część północna) wykonać również 

zatoki parkingowe. Głosowano jednogłośnie. 

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w miarę wygospodarowania 

dodatkowych środków finansowych rozpocząć budowę drogi ulicy Miłej w 

Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w miarę wygospodarowania 

dodatkowych środków finansowych dokończyć budowę chodnika przy ulicy 

Warszawskiej w Jasieniu. Głosowano jednogłośnie.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła opinię RIO w sprawie budżetu na 

rok 2017.  

 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniach  

24 listopada i 21 grudnia 2016 r. 

Protokół z dnia 24 listopada 2016r. przyjęty jednogłośnie. 

Protokół z dnia 21 grudnia 2016r. przyjęty jednogłośnie. 

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

sesję w miesiącu styczeń br.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Budżetowej 

Gminy Brzesko na rok 2017 wraz z autopoprawkami.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.  

 

Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Nadała, przedstawił członkom 

komisji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez 

Gminę Brzesko do projektu pn. ”Zintegrowany produkt turystyczny  Subregionu 

tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”. 

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. 

”Zintegrowany produkt turystyczny  Subregionu tarnowskiego „Trasy Rowerowe 

Pogórza”. 

Komisja zapoznała się z pismami i przyjęła je do wiadomości: 

- pismo Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie 

nadawania nazw ulicom i innym miejscom publicznym w mieście; 

- pismo Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu z dnia 13 

stycznia 2017r.  
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- pismo Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku z dnia 13 stycznia 

2017r.  

 

Na posiedzenie przybyła Inspektor Wydziału GGMiR Ewa Gajda oraz Kierownik 

GGMiR Renata Pacura, które dokonały omówienia sprawy zbycia działki  

o Nr 2562. Po dyskusji i analizie podjęto następujący wniosek:  

 

Komisja po zapoznaniu się ze sprawą zbycia działki o Nr 2562 w drodze 

bezprzetargowej o powierzchni 0,0475 ha położonej w Brzesku wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o zebranie opinii (tj. architekta Urzędu Miejskiego  

w Brzesku, Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej UM w Brzesku)  

i kieruje sprawę ponownie do rozpatrzenia na Komisję Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz proponuje przeprowadzenie wizji 

lokalnej. Głosowano jednogłośnie 

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny 

Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie. Obrady trwały od godz. 8:00 – 11:00 

 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 

  

 


