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Protokół Nr 9/2017 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   
z dnia 19 października 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 Adam Smołucha - członek komisji;  

5. Radny Stanisław Góra- członek komisji;  

 

Radny Krzysztof Ojczyk- nieobecny usprawiedliwiony 

 Radny Grzegorz Kolbusz- nieobecny usprawiedliwiony 

 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka 

 Kierownik BGO – Danuta Zięba 

 Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski  

 Kierownik ITK Antoni Staszczyk  

 Skarbnik Gminy – Celina Łanocha  

 Naczelnik EKiS – Józef Cierniak  

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył  

Radny Jarosław Sorys Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad komisji, przywitał przybyłych członków komisji 

oraz zaproszonych gości. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Porządek posiedzenia:  

1. Opiniowanie wniosków do budżetu gminy na 2018r. 

2. Informacja o kosztach przeprowadzonych remontów i zadań w placówkach 

oświatowych. 
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3. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. 

4. Przyjęcie protokołów z dnia 31 sierpnia i 21 września 2017 r.(Protokoły 

znajdują się do wglądu w BRM). 

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

sesję w miesiącu październiku br.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys poprosił członków komisji, aby  

w punkcie pierwszym omówić najpierw na prośbę Kierownika GKOŚ Henryka Pielęi 

projekt zmiany uchwały, która była przyjęta na ostatniej sesji.  

Kierownik GKOŚ Henryk Pieli, omówił projekt uchwały wraz z poprawkami 

ustalonymi z Regionalną Izbą Obrachunkową 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 i wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o przygotowanie nowego projektu uchwały wraz z przyjętymi 

poprawkami na najbliższe posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Brzesku.  

Komisja wysłuchała wszystkich poprawek do w/w projektu uchwały i przyjęła je 

jednogłośnie.  

Komisja przyjęła do wiadomości poprawki do 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  

i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie nowego projektu uchwały 

wraz z przyjętymi poprawkami na najbliższe posiedzenie sesji Rady Miejskiej 

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 
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Ad.1 Opiniowanie wniosków do budżetu gminy na 2018r. 

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, stwierdził, że nikt z urzędu nie kwapi 

się by omówić ten temat. Nie chodziło o referowanie przez pracowników 

informacji. Obecnie Burmistrz pracuje nad budżetem, gdzie ma jeszcze czas do 

przedstawiania budżetu radzie. Dopiero później będzie można wnosić do 

budżetu. Wyjaśnił, że chodziło mu o wnioski, które zostały skierowane do 

Rady i Przewodniczącego Rady od sołtysów, przewodniczących osiedli. 

Przewodniczący komisji poprosił, aby wszystkie wnioski, które wpłynęły do 

Biura Rady przesłać członkom komisji drogą elektroniczną.  

Ad.2 Informacja o kosztach przeprowadzonych remontów i zadań w placówkach 

oświatowych. 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, przedstawił bieżące remonty w placówkach 

oświatowych w Gminie Brzesko. Pozyskano 600 tys. zł. ze środków funduszy 

europejskich.  

Radny Stanisław Góra, poruszył sprawę skanalizowania przedszkola oraz szkoły 

w Porębie Spytkowskiej.  

Komisja przyjęła do wiadomości informacje dotyczącą przeprowadzonych kosztów 

remontów i zadań w placówkach oświatowych.  

Ad.3 Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. 

Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski wraz z Kierownikiem ITK Antonim 

Staszczykiem omówili: 

- miejscowy plan zagospodarowania Jasień- Nowy Świat teren ten jest pod 

usługi komercyjne, usługi logistyczne, ponad 36ha posiada inwestor.  

- temat gruntów dla inwestora, który chce wybudować tor wyścigowy w Brzesku.  

Kierownik BFUE Rafał Najdała, zaprezentował krótki film, który przedstawia 

lokalne firmy subregionu tarnowskiego wraz z brzeskimi przedsiębiorstwami. 

Film ten będzie prezentowany na targach w Warszawie.  
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Komisja przyjęła do wiadomości informacje w zakresie pozyskiwania inwestorów  

i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.  

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

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

Ad.4 Przyjęcie protokołów z dnia 31 sierpnia i 21 września 2017 r.(Protokoły 

znajdują się do wglądu w BRM). 

Protokół z dnia 31.08.2017r. został przyjęty jednogłośnie (5 za)  

Protokół z dnia 21.09.2017r. został przyjęty  3za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.   

Ad.5 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na 

sesję w miesiącu październiku br.  

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami UM w Brzesku Danuta Zięba, przedstawiła 

następujące projekty uchwał: 

- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Brzesko; /Głosowano: 5za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw/ 

Kierownik H. Piela, wyjaśnił, że jest to cena dla przedsiębiorstwa, gdzie 

nie będzie mógł przekroczyć tej kwoty za wywóz nieczystości ciekłych. Od 

2010r. nie było zmian.  

- określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za 

te usługi;/Głosowano: 5 za, jednogłośnie/ 

Poruszono m.in. iż każdy mieszkaniec będzie mógł przywieźć na stację BZK 

cztery opony rocznie, nieodpłatnie.  

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
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odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; /Głosowano: 6 

za, jednogłośnie/ 

Kierownik BGO poinformowała, że weszło w życie rozporządzenie które zmienia 

gminom kolorystykę pojemników do selektywnych zbiórek odpadów. Były do tej 

pory cztery kolory. Tworzywa sztuczne i metal mają być zbierane do pojemników 

koloru żółtego. Dodatkowo w uchwale jest zapis o punkcie zużytego sprzętu 

elektrycznego. Będą osobne punkty, aby zapobiec m.in. przy akcji zbiórki 

wielkogabarytowych odpadów, najazdu złomiarzy a potem lądują pozostałości na 

dzikich wysypiskach.  

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; 

/Głosowano: 6 za, jednogłośnie/ 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości  stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; /Głosowano:  

4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw/ 

Kierownik BGO przedstawiła jak kształtowały się wzrosty cen za usługi. 

Następnie omówiła proponowane stawki.  

Następnie Przewodniczący komisji odczytał pisma, które zostały skierowane na 

posiedzenie komisji.  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo w sprawie budynku po szkole PSP  

w Wokowicach, pismo LKS Szczepanów oraz pismo Dyrektora BOSiR.  

Następnie komisja zapoznała się z projektami uchwały i zaoponowała je 

następująco:  

 zmiany nazwy ulicy „ Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w 

Brzesku; /Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw/ 

 nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku; /Głosowano 

jednogłośnie/ 

Na posiedzenie przybyła Skarbnik Gminy Celina Łanocha, która przedstawiła  

i omówiła projekty uchwał na planowaną sesję RM w Brzesku.  
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 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; /Głosowano: 

5 za, jednogłośnie/ 

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

30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej 

Gminy Brzesko; /Głosowano: 5 za, jednogłośnie/ 

 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; 

/Głosowano:  

5 za, jednogłośnie/ 

 zmiany uchwały Nr LVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

30 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

zasad ich zbywania i wykupu: /Głosowano: 5 za, jednogłośnie/ 

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 – 12:00 

 
Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 

 

 

 

 


