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Protokół Nr 5/2018 

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   

24 maja   2018 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.9.00- 12.10 

 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się 

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

 

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 Adam Smołucha- członek komisji; 

7. Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji; 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Skarbnik Celina Łanocha; 

 Burmistrz Grzegorz Wawryka; 

 Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

 Dyrektor PiMBP Karina Legutek; 

 Inspektor Renata Pabian; 

 Pan Władysław Świder KPSP w Brzesku; 

 Naczelnik Barbara Odroń – Ferenc; 

 

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  do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek  posiedzenia 

komisji, który przyjęty jednogłośnie jak niżej. 
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1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  19 kwietnia 

2018. 

( protokół jest wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 51 .) 

2. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe w 2017 r. ( inf. email) 

3. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii.  

( inf. email) 

4. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2017 r. ( inf. email) 

5. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r. ( inf. email) 

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

sesję w miesiącu   maju br.  

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  19 kwietnia 

2018.( protokół był wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 

51 .) 
 

 Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 kwietnia 2018 roku 

został przyjęty jednogłośnie; 

 

 

Ad.2. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2017 r. ( inf. email); 

 

Pytania członków komisji do przesłanego sprawozdania dot. wysokości 

zaplanowanych w budżecie gminy środków finansowych na działalność 

profilaktyczną przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Brzesko: 

 

Radny Jarosław Sorys zapytał, czy zaplanowane  środki na działalność 

profilaktyczną w tym zakresie są wystarczające?  . 

 

Inspektor Renata Pabian odpowiedziała , że nie ma potrzeby ich zwiększania, 

ilość tych  środków jest wystarczająca.  

Ponadto Pani Inspektor omówiła Realizację Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Brzesko za rok ubiegły. 
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Opinie komisji: 

 Komisja  wysłuchała i przyjęła do wiadomości Sprawozdanie dotyczące 

współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje 

pozarządowe w 2017 r. Głosowano jednogłośnie  

 

 Komisja  wysłuchała i przyjęła do wiadomości Informację o wykorzystaniu 

środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz pozytywnie ocenia 

prowadzone działania. Głosowano jednogłośnie 

 

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał 

na sesję w miesiącu   maju br.  

 

Skarbnik Celina Łanocha  omówiła projekty uchwał w sprawach: 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;  

 

Radny  Grzegorz Kolbusz nawiązał do propozycji  zmian w zakresie  zmniejszenia 

zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 50 tysięcy złotych na budowę 

drogi dojazdowej do terenów przemysłowych od ul. Solskiego do Przemysłowej – 

dlaczego taka zmiana? 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, brak jest w tej chwili pozwolenia na 

budowę drogi. Obecnie przygotowanie inwestycji do realizacji  znacznie 

przeciąga się w czasie.  Następnie Burmistrz przedstawił możliwości  rozpoczęcia  

i realizacji tej inwestycji przez gminę w roku bieżącym oraz w roku przyszłym. 

 

Radny Jarosław Sorys  poruszył temat budowy placu zabaw na Osiedlu  

Okocimskie oraz zwiększających się wydatków z budżetu gminy jako 

partycypacja w budowie dróg powiatowych.  

 

Ponadto w dyskusji  członkowie komisji  odnieśli się do  sposobu wydatkowania 

środków finansowych na plac zabaw na Osiedlu Okocimskie oraz 

zagospodarowania kwoty 50 tysięcy złotych z budowy drogi dojazdowej do 

terenów przemysłowych. 

 

Radny Franciszek Brzyk na przykładzie sołectwa Sterkowiec, gdzie nie zostały w 

roku ubiegłym wykorzystane środki finansowe przez sołectwo stwierdził, że coraz 

częściej zdarza się iż mieszkańcy nie  mogą dogadać się między sobą jakie 
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zadania są dla nich priorytetowe do wykonania. Faktem jest, że w chwili obecnej  

na „ małe” projekty firmy nie chcą przygotowywać ofert i stawać do przetargów. 

 

Po dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie   zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018; - głosowano 4 

za, 1 wstrzymujący  

 

Skarbnik Celina Łanocha  omówiła projekt uchwały w sprawie: 

 

 zmiany Uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 

stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko; 

Pytań radnych do projektu uchwały brak. 

 

Opinia komisji: 

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały zmiany Uchwały Nr 

XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;- głosowano 3 

za, 1 wstrzymujący 

Skarbnik Celina Łanocha  omówiła projekt uchwały w sprawie: 

 

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie 

realizacji programów zdrowotnych;  

Pytań radnych do projektu uchwały brak. 

 

Opinia komisji: 

 

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji programów 

zdrowotnych; - głosowano jednogłośnie 
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Skarbnik Celina Łanocha  omówiła projekt uchwały w sprawie: 

 

 zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego 

wynagrodzenia za inkaso;  

 

Pytań radnych do projektu uchwały brak. 

 

Opinia komisji: 

 

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za 

inkaso; głosowano jednogłośnie  

 

Ad.4. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2017 r. ( inf. email) 

 

Dyrektor MOK Małgorzat Cuber – przedstawiła komisji  wykaz zrealizowanych 

przez MOK  zadań ,informacje na temat realizowanych projektów , działalność 

Muzeum Ziemi Brzeskiej , współpraca z pozostałymi jednostkami kulturalnymi.  

Wyszczególniła jakie zajęcia artystyczne są prowadzone w ciągu całego roku w 

MOK , spotkania UTW. Pani Dyrektor przestawiła komisji program obchodów Dni 

Brzeska w miesiącu czerwcu , pozyskiwanie środków finansowych- pytań radnych 

do sprawozdania brak. 
 

Dyrektor PiMBP Karina Legutek – omówiła sprawozdanie z działalności PiMBP w 

Brzesku za rok 2017 oraz w roku bieżącym.  

 
Pytania do sprawozdania: 

 

Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie wielkosci kosztów utrzymania budynku 

RCKB w Brzesku. 

 

Na zapytanie radnego odpowiedzi udzieliła Dyrektor PiMBP w Brzesku Karina 

Legutek przedstawiła wielkość kosztów utrzymania budynku RCK oraz zwróciła 

uwagę  na potrzebę zatrudnienia dodatkowego 1 pracownika do biblioteki – 

wskazała do jakiego działu.  Ponadto Pani dyrektor  przedstawiła  wielkosci 

środków pozyskanych z dotacji  na zakup księgozbioru i w jakiej wysokości z 

budzetu biblioteki będą musiały zostać dołożone środki na  ten zakup.   
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Radny Adam Smołucha - zwrócił uwagę iż w obecnych czasach  cyfryzacja 

wypiera czytelnictwo wśród mieszkańców.  

 

Na zakończenie dyskusji przewodniczący komisji Jarosław Sorys podziękował za 

przygotowanie i złożenie sprawozdania. 

 

 

Opinia komisji: 

 Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania MOK i PiMBP za 2017 r.  

i pozytywnie ocenia  działalność tych placówek . Głosowano jednogłośnie 

 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o 

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r. ( inf. email) 

 

Informację – sprawozdanie z działalności  Straży Pożarnej w Brzesku 

przedstawił  przedstawiciel KPSP w Brzesku Władysław Świder, informacje KPP w 

Brzesku radni otrzymali w wersji elektronicznej. 

W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności straży pożarnej członkowie komisji 

zwrócili szczególną uwagę na potrzebę wyeliminowania z lasów  jazdy quadami i 

motocrossami jak również  możliwości zróżnicowania sygnału alarmowego  straży, 

radni mieli na myśli sygnał alarmowy  wyjazdu straży pożarnej nie do pożaru i nie 

do wypadków drogowych, odniesiono się również do prowadzonych działań straży 

pożarnej w zakresie  wypalania traw i nieużytków. 

 

Po  krótkiej dyskusji opinia komisji  

 Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania z działalności  Policji i 

Straży Pożarnej o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 

rok.  

 

c.d. Ad.6.  Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów 

uchwał na sesję w miesiącu   maju br.  

 

Naczelnik Barbara Odroń – Ferenc – omówiła: 

1)   wniosek Pani B.J. o umorzenie zaległości z tytułu  zwrotu bonifikaty w 

związku ze zbyciem mieszkania przed upływem 5 lat od zawarcia umowy 

nabycia tego lokalu ( kserokopia dokumentów do wniosku   w aktach 

komisji). Wnioskodawczyni nie wyraża chęci rozłożenia spłaty zaległości na 
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raty, interesuje ją tylko umorzenie całej kwoty zaległości, a jest to kwota 

około 120 tysięcy złotych.  

Przewodniczący komisji Jarosław Sorys  przypomniał, że wcześniej komisja 

również analizowała  powyższy wniosek i wyraziła negatywną opinię po analizie 

wszystkich przedłożonych dokumentów. W chwili obecnej nic się nie zmieniło w 

stosunku do stanu poprzedniego. 

Radny Adam Smołucha  stwierdził, że sprawa jest oczywista i trudno nad tym 

dalej dyskutować , Pani otrzymała bonifikatę przy zakupie mieszkania  i należało 

dotrzymać ustawowego terminu jego zbycia, każdy winien odpowiadać za siebie. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odniósł się do złożonego wniosku jw. 

Przypomniał opinie komisji dot. złożonego  podobnego wniosku  w przypadku  

sprawy T.  Ten przypadek jest podobny jak T.  

W szerokiej dyskusji nad wnioskiem jw. po zapoznaniu się  z przedstawionymi 

dokumentami  oraz wyjaśnieniami Kierownik B. Ferenc komisja wyraziła opinię 

o treści:  

 Negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie zaległości finansowych 

względem Gminy Brzesko  Pani B.J.  Głosowano 4 za, 0 przeciw,  

1 wstrzymujący  

 

2)  wniosek Pani Pani H.A. o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty 

zaległości głównej względem Gminy Brzesko: 

Naczelnik Barbara Odroń – Ferenc – omówiła przedmiotowy wniosek wg. 

załącznika do protokołu. 

Poinformowała , że od 2010 roku wnioskodawczyni regularnie spłaca zadłużenie. 

Pani naczelnik przedstawiła historię powstałego zadłużenia P. H.A , chęć spłacania 

długu, wniosek dotyczy   umorzenia odsetek w wysokości 3.800 zł. i rozłożenia 

zaległości głównej na raty. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  poprosił o przedstawienie opinii do wniosku 

Burmistrza, ponieważ to w jego kompetencji jest umorzenie zaległości 

budżetowych. 

W szerokiej dyskusji nad wnioskiem jw. po zapoznaniu się  z przedstawionymi 

dokumentami  oraz wyjaśnieniami Kierownik B. Ferenc komisja stwierdziła, że 



8 | S t r o n a  

 

wnioskodawczyni wyraziła chęć spłaty pozostałych zaległości względem gminy 

i wyraziła opinię o treści:  

 Pozytywnie zaopiniowano wniosek Pani H.A. o umorzenie odsetek i 

rozłożenie na raty spłaty zaległości głównej względem Gminy Brzesko. 

Głosowano  4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  

 

Ponadto w sprawach bieżących radny Franciszek Brzyk – poinformował o 

składanych wnioskach do LGD prze Stowarzyszenie Ziemi Okocimskiej – 

przedstawił czego dotyczą te wnioski. Poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii 

przez RM w sprawie okresu użyczenia gruntu dla stowarzyszenia w związku ze 

złożonymi wnioskami, zgoda jest wymagana w formie uchwały RM. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powrócił do dyskusji nad projektem uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2018 rok i propozycji 

zmniejszenia kwoty 50 tysięcy złotych z budowy drogi  do gruntów Na Medal . 

Stwierdził, że taka propozycja jest nie do przyjęcia i podjęcie tej decyzji 

spowoduje, że chętni do współfinansowania budowy drogi  przedsiębiorcy   

wycofają swój akces. Przez prawie pół roku nie zrobiono przy tej inwestycji nic , 

poinformował iż na najbliższej sesji złoży wniosek o odrzucenie tej zmiany. 

Zauważył, że skoro podjęto taką decyzję to należało ją wcześniej skonsultować z 

Zarządem Osiedla Brzezowieckie.  

 

W dyskusji  z udziałem burmistrza komisja odniosła się do wypowiedzi 

przewodniczącego Ojczyka. Burmistrz  ponownie wytłumaczył Panu 

Przewodniczącemu dlaczego  zadecydowano, że środki z tego zadania należy 

wykorzystać w inny sposób. Zadeklarował, że jeśli będą wolne środki w budżecie 

gminy, a Osiedle Brzezowieckie zgłosi potrzebę wykonania jakiegoś zadania to 

środki  zabezpieczy. 

Ponadto w dyskusji omówiono temat wyposażenia klasopracowni  przedmiotowych 

funkcjonujących w szkołach podstawowych Gminy Brzesko , wydanej opinii 

Małopolskiego Kuratora Oświaty na temat obwodów i sieci szkół w Gminie 

Brzesko. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący komisji Jarosław Sorys 

podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

Przewodniczący komisji  

……………………………………. 

(Jarosław Sorys) 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Inspektor BRM Marta Kółkowska  


