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Protokół Nr 7/2018 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku   

z dnia 30 lipca 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: 

 

 Dyrektor PSP Nr 1 w Jadownikach- Zenon Kubala  

 Kierownik GGMiR Renata Pacura 

 Kierownik Marzena Grzyb Skarbnik Gminy Celina Łanocha 

 Burmistrz Grzegorz Wawryka 

 

 

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. Przyjęcie protokołu z dnia 21 czerwca 2018r. 

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków  

i projektów uchwał. 

3. Wizja lokalna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach. 
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Ad.1 Przyjęcie protokołu z dnia 21 czerwca 2018r. 

Protokół z dnia 21 czerwca 2018r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2 Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków  

i projektów uchwał. 

Skarbnik Gminy C. Łanocha, omówiła wniosek Pani B.J w sprawie rozłożenia na 

raty zaległości z tyt. zwrotu bonifikaty w związku ze zbyciem mieszkania 

przy ul. Ogrodowej w Brzesku przed upływem 5 lat od zawarcia umowy nabycia 

tego lokalu.  

Na posiedzenie przybyła Pani B.J wnioskodawca w/w pisma. Przewodniczący 

komisji poinformował Panią B.J o przychylności komisji do rozłożenia 

należności zapłaty na raty, lecz dodał, że musi się wywiązywać z płatnościami 

o co sama wnosi.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pani B.J o rozłożenie 

na raty zaległości z tyt. zwrotu bonifikaty w związku ze zbyciem mieszkania 

przy ul. Ogrodowej w Brzesku. 

 

Kierownik OAG UM w Brzesku Marzena Grzyb, przedstawiła proponowaną stawkę 

czynszu wynajmu lokalu użytkowego Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu na 

potrzeby prowadzenia punktu kasowego. Wyjaśniła dodatkowo, że powierzchnia 

lokalu 12m³ 

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, stwierdził, że stawka jest dość niska i jest 

to jego prywatne zdanie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, żeby mieć to na względzie, 

iż ten punkt kasowy jest głównie dla mieszkańców.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, wyjaśnił, że bank pobiera prowizje i to nie 

małe kwoty oraz dodał, że przede wszystkim bank jest instytucją finansową.  

Przedstawiono członkom komisji pozostałe lokale wynajmowane w budynku Urzędu 

Miejskiego oraz stawki czynszu za wynajem.  

Przewodniczący komisji J. Sorys zaproponował, aby negocjować stawkę czynszu 

z bankiem.  
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Przewodniczący Rady K. Ojczyk zawnioskował, aby stawka czynszu dla banku KBS 

wyniosła 500 zł. brutto, a następnie Przewodniczący komisji poddał wniosek 

pod głosowanie: 

Komisja zaopiniowała stawkę czynszu w kwocie 500 zł brutto - wynajmu lokalu 

użytkowego w trybie bezprzetargowym, Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu na 

prowadzenia punktu kasowego. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych  

w budynku administracyjnym w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 stanowiącym 

współwłasność Gminy Brzesko i Starostwa Powiatowego.  

 

Następnie na posiedzenie przybyła Kierownik Renata Pacura wraz z Inspektor 

Ewą Gajdą, które omówiły projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów poczynionych 

na działce przez nabywającego. 

 

Przedstawiono członkom komisji dokumentację. Po dyskusji członków komisji, 

zaopiniowano następująco:  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów 

poczynionych na działce przez nabywającego. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 

0 przeciw.  

 

Ad.3 Wizja lokalna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach. 

Po odbyciu wizji podjęto następujące wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w projekcie budżetu Gminy 

Brzesko na rok 2019 zaplanować środki na wykonanie remontu i dostosowanie 

pomieszczeń mieszkania służbowego na potrzeby placówki szkolnej –w PSP Nr 1 

w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zabezpieczyć środki w projekcie 

budżetu Gminy Brzesko na rok 2019 na wkład własny na budowę boisk 
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wielofunkcyjnych przy PSP. nr1 w Jadownikach, Porębie Spytkowskiej  

i Jasieniu. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do Poczty Polskiej  

o bezpłatne przekazanie udziałów własności budynku starej poczty  

w Jadownikach na rzecz Gminy Brzesko. Głosowano 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 godziny od 8.30 -

11:35 

 
Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Jarosław Sorys 

Protokół sporządziła:  
 
Inspektor  
mgr Joanna Szczepka 

 

 


