
Protokół Nr 3/2018 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   

z dnia 21 marca 2018r. 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 Krzysztof Ojczyk- członek komisji; 

 

Nieobecny Radny Adam Smołucha – członek komisji;  

 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Naczelnik ITK - Bogdan Dobranowski  

 Kierownik ITK - Antoni Staszczyk  

 

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. Informacja na temat realizacji inwestycji planowanych w Gminie 

Brzesko w 2018r. wraz z informacją dotyczącą  planowania 

przestrzennego. „Strefy Aktywności Gospodarczej”, pozyskiwanie 

inwestorów i pomoc lokalnym przedsiębiorcom. (inf.email)  

2. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 

miasta i gminy.  

3. Przyjęcie protokołu z dnia 28 lutego 2018 r.( Protokół znajduje 

się do wglądu w BRM).  



4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów 

uchwał na sesję w miesiącu  marcu br.  

 

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

w 2018r. wraz z informacją dotyczącą  planowania przestrzennego. „Strefy 

Aktywności Gospodarczej”, pozyskiwanie inwestorów i pomoc lokalnym 

przedsiębiorcom. 

Kierownik ITK Antoni Staszczyk przedstawił bieżące informacje realizacji 

inwestycji planowanych w Gminie Brzesko w 2018r.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk poruszył sprawę „żabiej górki” oraz temat 

działki w Buczu oraz parku motocrossowego.  

Inspektor Elżbieta Spyrka, poinformowała, że stowarzyszeniu motocross 

zostało wysłane pismo- do końca marca mają czas na odpowiedź pisemną, 

odnośnie wypowiedzenia umowy. Dodała, że jak najszybciej chcą ogłosić 

przetarg. 

Po dyskusji i analizie podjęto wnioski;  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przystąpienie do procedury zmiany 

punktowej studium dla „żabiej górki”. Głosowano: 6 za, jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wypowiedzenie umowy Brzeskiemu 

Klubowi Motocross z ostatnim dniem marca 2018r. Głosowano jednogłośnie.  

 

Następnie Inspektor Elżbieta Spyrka omówiła, iż ponownie Pan Z.W zwrócił 

się z wnioskiem o zwolnienie z waloryzacji czynszu. Przedstawiła stawki 

czynszu oraz powierzchnie wszystkich okolicznych lokali gminnych.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, zawnioskował, że jeśli odmawia się 

waloryzacji to powinno być w tym piśmie uzasadnienie.  

- członkowie komisji zwrócili uwagę, gdy będzie podobna sytuacja którą 

poruszył Przewodniczący Rady K. Ojczyk aby w przypadku negatywnego 

zaopiniowania wniosku, odpowiedź zainteresowanej stronie była 



obszerniejsza, m.in. przyczyna zaopiniowania negatywnego, a nie tylko sam 

wniosek komisji.  

Po dyskusji podjęto następujący wniosek:  

Komisja nie zaopiniowała pozytywnie zwolnienia z waloryzacji czynszu w 2018 

roku, należnych z tytułu najmu lokali użytkowych znajdujących się  

w budynkach własności Gminy Brzesko:    

 Pl. Żwirki i Wigury nr 7 - Pan Z.W : Głosowano: 5 przeciw: 1 za: 0 

wstrzymujących. (Zaopiniowano negatywnie) 

 

Ad.2 Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie miasta  

i gminy.  

Kierownik GKOŚ Henryk Piela przedstawił krótko informacje.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk poinformował członków komisji, iż wpłynęło 

pismo od pracowników spółki MPEC. Odczytał jej treść. Następnie dodał, że 

Rada Nadzorcza odwołała Prezesa Pawła Majewskiego z dniem 19-tego bez 

podania przyczyny. Miało się odbyć wszystko płynnie, po złożeniu 

wypowiedzenia przez Prezesa, który ma 3 miesięczny okres wypowiedzenia. 

Przewodniczący otrzymał jeszcze inną korespondencje z której wynika, że dwa 

zawiadomienia z różnymi porządkami obrad. Rada Nadzorcza złamała swój 

własny regulamin. Następnie przedstawił argumenty naruszenia regulaminu 

Rady Nadzorczej spółki MPEC w Brzesku.  

Członkowie komisji wypowiadali się bardzo przychylnie oceniając Prezesa 

MPEC Pawła Majewskiego. Byli zaskoczeni działaniami Rady Nadzorczej.  

W związku z tym po dyskusji członków komisji i analizie podjęto wnioski: 

W związku z otrzymanymi pisami od pracowników MPEC Brzesko, kopiami dwóch 

zawiadomień o zwołaniu jednego posiedzenia Rady Nadzorczej MPEC zwołanego 

na ten sam dzień i godzinę oraz po przedstawieniu zapisów regulaminu Rady 

Nadzorczej MPEC, komisja wnosi do Rady Nadzorczej MPEC oraz Burmistrza 

Brzeska o przedstawienie stosownych wyjaśnień z uwagi na możliwość podjęcia 

uchwały z wadą prawną stwierdzającą jej nieważność. Głosowano jednogłośnie.  

 



Komisja wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby w związku  

z zaistniałą sytuacją dotyczącą posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 

19.03.2018 r. o której w pismach informują pracownicy spółki, do porządku 

obrad najbliższej Sesji RM  wprowadził punkt w sprawie bieżącej sytuacji 

spółki MPEC w Brzesku, celem podjęcia stanowiska przez Radę 

Miejską. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.3 Przyjęcie protokołu z dnia 28 lutego 2018r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, głosami 4 za.  

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

sesję w miesiącu  marcu br.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały3 w sprawie podziału Gminy Brzesko na 

okręgi wyborcze. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na 

wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Głosowano: 0 za,  

3 przeciw, 1 wstrzymujący.  

 

Przewodniczący komisji poinformował, że punkt analiza wniosków, zostaje 

przeniesiony na następne posiedzenie komisji.  

 

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 godziny od 8.30 -

11:35 

 
Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 



 

 


