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Protokół Nr 2/2017 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   

z dnia 23 marca 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. Radny Grzegorz Kolbusz- członek komisji; 

5. Radny Adam Smołucha- członek komisji;  

6. Radny Stanisław Góra- członek komisji;  

Nieobecny Krzysztof Ojczyk  

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka 

 Skarbnik Celina Łanocha,  

 Naczelnik Wydziału POL- Marzena Zacher  

 Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowy- Barbara Odroń-Ferenc  

 Kierownik Antoni Staszczyk  

 Naczelnik Bogdan Dobranowski 

 Kierownik Henryk Piela 

 Pan A.O- mieszkaniec z osiedla Brzezowieckie  

 

 

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, który został 

przyjęty jednogłośnie.  

Porządek posiedzenia:  

1. Informacja na temat realizacji inwestycji planowanych w Gminie Brzesko 

w 2017r.( inf. email) 
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2. Informacja o realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat 

lokalnych za 2016. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 24  stycznia 

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

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

sesję w miesiącu marcu  br. 

Na posiedzenie przybył mieszkaniec osiedla Brzezowieckie Pan A.O, który 

poruszył kwestię naliczania dodatkowych opłat w czynszu przez spółdzielnie 

mieszkaniową w związku z opłatami RPWiK za ścieki i wodę. Zasugerował, że 

jest to opłata bezpodstawnie pobierana. Poprosił o interwencję w tej sprawie.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poinformował, że najpierw musi być 

stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej w tej sprawie.  

Po analizie podjęto wniosek: 

W związku z interwencją mieszkańca osiedla Brzezowieckie Pana A.O komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyjaśnienie zasad rozliczania dodatkowych 

opłat przez  Spółdzielnie Mieszkaniową na rzecz RPWiK związanych z dostawą 

wody i odprowadzeniem ścieków. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.1 Informacja na temat realizacji inwestycji planowanych w Gminie Brzesko 

w 2017r. 

Kierownik ITK Antoni Staszczyk wraz z Naczelnikiem ITK Bogdanem Dobranowskim 

dokonali omówienia poszczególnych zadań jakie są realizowane w 2017 roku 

(jak niżej):  

 Budowa Boiska sportowego o sztucznej nawierzchni  w Jadownikach. 

 Budowa  boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Jasieniu. 

 Budowa  boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Porębie 

Spytkowskiej. 

 Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku.  

Radny Adam Smołucha, poprosił o przedstawienie wykonanego projektu.  

Kierownik A.Staszczyk, przedstawił projekt i koncepcje Gminnego Parku 

Wypoczynku i Rekreacji. Dodał, że innowacją na tym obiekcie, będzie miejsce 

wybiegowe dla wyprowadzania psów.  
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 Termomodernizacja budynków szkolnych i budynku Urzędu Miejskiego. 

 Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Brzesko  

 Modernizacja ulicy Zachodniej w Jadownikach. 

 Przebudowa placu Kazimierza Wielkiego – Rewitalizacja Placu Kazimierza 

Wielkiego w Brzesku 

 „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94 Kraków- Tarnów w km 

42+530 – 43+700 w miejscowości Jasień i Brzesko 

 Budowa parkingu  przy dworcu PKP w Brzesku w systemie „parkuj i jedź”   

 Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej w Brzesku : 

 Wykonanie projektu drogi do strefy przemysłowej – od. od ul. Solskiego 

do połączenia z ul. Przemysłową   

 Wykonanie koncepcji szlaków komunikacyjnych  w rejonie ul. Bohaterów 

Westerplatte  -  Budowa ulic : Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, 

Odrodzenia i Oświecenia na os. Słotwina w Brzesku  - etap III 

 Budowa ulicy Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku 16. Odwodnienie  

ul. Słonecznej w Brzesku –  wykonanie projektu; 

 Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic  

ul. Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej  

w Brzesku   

 Budowa wieży widokowej w Jadownikach 

 Wykonanie kanalizacji w ul. Szczepanowskiej  

 Wykonanie projektu chodnika przy ul. Piastowskiej  

 Wykonanie IV etapu sieci  wodociągowej w Porębie Spytkowskiej 

 Konserwacja kapliczek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2017” 

 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Brzesku na potrzeby programu 

„Senior +” 

 Program Mieszkanie Plus; 

 Budowa chodników przy drogach powiatowych  

 Remont remizy w Buczu w ramach programu „Małopolskie remizy” 

 Przebudowa placu przy szkole Podstawowej w Mokrzyskach 

 Wykonanie projektów na budowę chodników w trybie zrid (realizacja  

w 2016 i 2017 r.) przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki – Porąbka 

Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko – Jadowniki – Okocim 

(ul. Witosa)  
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 Wykonanie projektu chodnika przy ul. Pomianowskiej   

 Partycypacja w kosztach budowy odwodnienia  i włączenia ul. Bernackiego 

do drogi krajowej   

 Budowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 maja  

Radny Adam Smołucha, stwierdził, że chodnik w Jadownikach od lat czeka 

niedokończony a przekazuje się nowo powstałemu osiedlu na Słotwinie środki 

finansowe.  

Kierownik Henryk Piela, omówił sprawę oświetlenia ulicznego.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał w sprawie ul. Nadbrzeżnej  

w Jadownikach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zapewnił, że ul. Nadbrzeżna w Jadownikach 

zostanie wykonana w tym roku.  

Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat realizacji inwestycji 

planowanych w Gminie Brzesko na rok 2017. Głosowano jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie przybyła Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 

2017.  

Pytania: 

Radny Adam Smołucha, poruszył kwestię nadwyżki środków w budżecie w zadaniu 

dot. gospodarowaniem odpadami.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że z roku na rok ta podwyżka 

się zmniejsza. Pani Kierownik w tym roku ma obawy, że braknie jej środków na 

śmieci. Stawki są utrzymane od kilku lat, a ceny za wywóz rosną.  

Radny Adam Smołucha, stwierdził, że jest coraz gorszy stan środowiska. Uważa, 

że gospodarowanie odpadami jest nieefektywne, ponieważ obowiązek gminy który 

dotyczy gminę nie powinien się sprowadzać tylko i wyłącznie do odbioru 

wystawionych śmieci lecz przede wszystkim do dbania o to, aby te śmieci nie 

znajdowały się w środowisku poza miejscami do tego przeznaczonymi. Wyjaśnił, 

że skoro jest ta nadwyżka to powinno się ją przeznaczyć na likwidację śmieci 

w gminie. Następnie radny przedstawił swoją opinie względem edukacji 

ekologicznej dzieci w szkołach organizowanych przez urząd.  
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha, następnie wróciła do omówienia projektów 

uchwał.  

Radny Adam Smołucha zapytał ile kosztowała droga na ul. Sikorskiego/ul. Jana 

Pawła II/ul. Odrodzenia.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że na ten rok jest 

przeznaczonych 300.000,00 zł. a cały nakład już jest prawie ponad milion 

1.000.0065,00 złotych, od 2009 roku.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że ten teren jest bardzo gęsto 

zamieszkały.  

Przewodniczący komisji zapytał w sprawie ul. Nadbrzeżnej w Jadownikach, 

zapytał jaki jest tam zakres prac.  

Kierownik Henryk Piela, odpowiedział, że ponad 200 metrów wykonany jest 

odcinek tej ulicy.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że zawsze jeśli jest jeszcze 

środków finansowych to dokładają do dróg.  

 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

- 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 dla Powiatu Brzeskiego:  

głosowano jednogłośnie; 

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego:  

głosowano jednogłośnie; 

Ad.2 Informacja o realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat 

lokalnych za 2016. 

Naczelnik POL UM w Brzesku Marzena Zacher, omówiła zaległości podatkowe, 

wpływy do budżetu. (Informacja stanowi załącznik do protokołu).  

Uwag brak.  
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Komisja przyjęła do wiadomości informacje o realizacji wpływów do budżetu z 

tytułu podatków i opłat lokalnych za 2016 i pozytywnie ocenia działalność 

wydziału Podatków Lokalnych i Opłat UM w Brzesku. Głosowano jednogłośnie. 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  

24 stycznia 2017 r. 

Protokół z dnia 24 stycznia 2017 r. został przyjęty 5 za, 1 wstrzymujący,  

0 przeciw.  

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

sesję w miesiącu marcu  br. 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, odczytał pismo nauczycieli PG Nr 1 w 

Brzesku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego roku ustroju szkolnego. 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo nauczycieli PG Nr 1 w Brzesku w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku 

ustroju szkolnego. 

Następnie Naczelnik UM w Brzesku Barbara Odroń-Ferenc, przedstawiła 

informacje dot. umorzeń i zaległości za 2016r.  

Komisja przyjęła do wiadomości zbiorcze sprawozdanie z zakresu umorzonych 

należności oraz pozostałych ulg za 2016r. Głosowano jednogłośnie. 

Przewodniczący komisji odczytał opinię RIO w sprawie prawidłowości planowanej 

kwoty długu Gminy Brzesko wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzesko na lata 2017-2029. 

Komisja zapoznała się z opinią RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty 

długu Gminy Brzesko wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko na lata 2017-2029. Głosowano jednogłośnie. 

Następnie podjęto pod analizę projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił informacje dotyczącą spotkania 

sołtysów oraz przewodniczących osiedli w zakresie funduszu sołeckiego.  
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Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, wyjaśnił, że dziwi się sołtysom, że 

nie zgodzili się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie w innych 

gminach to funkcjonuje m.in. w Gminie Dębno. Wyraził, że on jest za 

wyodrębnieniem funduszu. Dodał, że jest to czynnikiem, który sprzyja 

budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, mieszkańcy decydują, gdzie 

przeznaczą te środki.  

Komisja nie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

(Głosami: 0 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące) 

Następnie Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, zapytał czy będą jakieś 

zmiany w sprawie diet sołtysów.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że dwa projekty uchwał są 

przygotowane, czeka obecnie na rozmowę z Burmistrzem Brzeska w kwestii 

pozostawienia bądź zmiany diet.   

Następnie Przewodniczący komisji Jarosław Sorys stwierdził, że wysokość 

miesięcznej diety sołtysa powinna się zmienić. Nie może tak być, że np. 

wszystkie sołectwa w Gnojniku mają po 540 zł. miesięcznie a tam są dużo 

mniejsze sołectwa; w Gminie Borzęcin: 400-450-500 zł. miesięcznie. 

Stwierdził, że nie robi to dla siebie, ponieważ jak wiedzą zmiany  

o dwukadencyjności dosięgną również lokalnie, czyli również sołtysów. Dodał, 

że występuje od dawna problem z kandydatami na sołtysów.  

Omówiono również wstępne zmiany zapisów nad oddaniem głosowania nad wyborem 

kandydata na sołtysa.  

(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:  
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Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 


