
Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Gospodarki Finansowej 

Protokół nr 10/2019 

10 Posiedzenie w dniu 19 września 2019  

Obrady rozpoczęto 19 września 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:30 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1.Barbara Borowiecka 

2. Franciszek Brzyk 

3. Leszek Klimek 

4. Bogusław Sambor 

5. Jarosław Sorys  

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Burmistrz Tomasz Latocha  

2. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach; 

3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha; 

4. Zastępca Dyrektora Małgorzata Młynarczyk; 

5. Zastępca Prezesa Spółki MPEC Jacek Wróblewski. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Bogusław Sambor    

który powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności 

Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią 

załącznik  do protokołu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor  przedstawił  proponowany porządek 

posiedzenia komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji?. 

Uwag radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - załącznik  do 

protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 



3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w 

dniu 22.08.2019 r. 

4. Informacja na temat funkcjonowania MPEC, z uwzględnieniem wyniku finansowego 

Spółki. 

5. Zapoznanie się ze stanem realizacji oraz podejmowanymi działaniami związanymi z 

realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko. (przyjętego uchwałą Nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej 

w Brzesku z dnia 30 listopada 2015 r. z późn.zm.), 

6. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2019 rok. 

7. Informacja z realizacji działań promocyjno – kulturalnych w Gminie Brzesko . 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Ad. 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji 

odbytego w dniu 22.08.2019 r. 

Do protokołu z posiedzenia Komisji  odbytej w  dniu 22 sierpnia  2019 r. nie wniesiono żadnych 

uwag – protokół został przyjęty. 

 

Ad.4. Informacja na temat funkcjonowania MPEC, z uwzględnieniem wyniku 

finansowego Spółki. Informacje radni otrzymali w wersji elektronicznej – stanowi 

załącznik do protokołu komisji. 

Działalność  MPEC w Brzesku omówił Zastępca Prezesa Spółki MPEC Jacek Wróblewski.  

W dyskusji radni pytali: 

Radna Barbara Borowiecka zapytała w sprawie prowadzonych przez spółkę działań w zakresie 

zmniejszenia  strat ciepła. 

Zastępca Prezesa Spółki MPEC Jacek Wróblewski przedstawił radnej co ma wpływ na 

zmniejszenie się ilości strat ciepła w budynkach. 

Zastępca Burmistrza  Grzegorz Brach zapytał Pana Prezesa skąd Spółka dostarcza węgiel do 

kotłowni. Burmistrz uzasadnił swoje zapytanie, co jest ściśle związane  z budową parkingu przy 

dworcu PKP w Brzesku, ograniczeniem tonażu  na tym parkingu i brakiem pozwolenia ze 

strony gminy do korzystania z tego parkingu przez samochody z ładunkiem powyżej 40 ton 

odbierających węgiel z wagonów. W dyskusji pan burmistrz zapytał, czy są możliwości by 

MPEC odbierał węgiel ze składu Firmy Rabek.  

 Zastępca Prezesa Spółki MPEC Jacek Wróblewski odpowiedział , że jest możliwy taki 

transport węgla , ale jest on dużo droższy niż bezpośrednio z wagonu, a spółka szuka 

najtańszego  przewoźnika.  



Burmistrz zaproponował iż można docelowo rozważyć przeprowadzenie rozmów z Firmą Pana 

Karpiela  dot. możliwości skorzystania z bocznicy kolejowej i transportu węgla do MPEWC 

wprost z wagonów bo gmina na pewno nie zgodzi się  na taki tonaż na parkingu przy PKP. 

W dyskusji omówiono możliwość realizacji propozycji burmistrza, a tym samym rozwiązania 

ważnego zarówno dla spółki jak i dla gminy problemu dot. transportu węgla do ciepłowni.  

Radna Barbara Borowiecka zapytała, czy ewentualna modernizacja bocznicy kolejowej do 

transportu węgla dla MPEC  będzie się wiązała z kosztami dla gminy i podwyżkami cen ciepła 

dla mieszkańców?. 

Pan Prezes Wróblewski odpowiedział na zapytanie radnej, jeśli wzrosną koszty transportu  to 

wzrosną również pozostałe koszty . Transport może być podwyższony ale mogą np. obniżyć 

się  koszty wydobycia węgla i ceny  zostaną na tym samym poziomie. 

Po dyskusji opinia komisji: Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie  

Zastępcy Prezesa Spółki MPEC w Brzesku  z działalności Spółki w roku 2018. 

   

Ad. 5. Zapoznanie się ze stanem realizacji oraz podejmowanymi działaniami związanymi 

z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko. (przyjętego uchwałą Nr XVIII/124/2015 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015 r. z późn.zm.); 

Sprawozdanie omówiła Zastępca Dyrektora Małgorzata Młynarczyk. Pani dyrektor 

omówiła szczegółowo zagadnienia związane z realizacją programu  wymiany kotłów 

węglowych na gazowe, montażu sensorów  kontroli jakości powietrza, przeprowadzanych 

kontroli w zakresie jakości spalanego opału przez mieszkańców. 

Pytania członków komisji dot: 

Radny Jarosław Sorys  zapytał w sprawie wyników przeprowadzanych kontroli w budynkach 

mieszkalnych , realizacji zaleceń pokontrolnych jakości spalanego opału przez mieszkańców, 

wymiany kotłów węglowych na gazowe  kontroli jakości powietrza. 

Na zapytania radnego odpowiedziała Pani M. Młynarczyk , która przybliżyła jak przebiega 

realizacja nowego programu „Czyste Powietrze”, ilu jest chętnych mieszkańców skorzystania 

z tego programu. Jeśli chodzi o cd. Realizacji programu mającego na celu wymianę kotłów 

węglowych na paliwo gazowe w chwili obecnej Gmina Brzesko znajduje się na liście 

rezerwowej , wniosek został pozytywnie rozpatrzony i może w okolicach stycznia roku 

przyszłego gmina uzyska pieniądze na cd. Realizacji programu. 

Po dyskusji opinia komisji: Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie przedstawione 

sprawozdanie  z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie 

 

    

 



 

Ad. 6. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2019 rok. 

Informacje radni otrzymali w wersji elektronicznej. 

Sprawozdanie jw. omówiła  Skarbnik Gminy Celina Łanocha. Pytań radnych do 

sprawozdania brak. 

Opinia komisji: 

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko 

za I półrocze 2019 roku. 

Ponadto Pani Skarbnik wyczerpująco omówiła projekty uchwał w sprawach:  

 Zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok; 

 zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

Pytań radnych do wyjaśnień Pani Skarbnik  brak. 

Opinia komisji: 

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) Zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok; 

2) zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

Ad. 7. Informacja z realizacji działań promocyjno – kulturalnych w Gminie Brzesko . 

Informacje radni otrzymali w wersji elektronicznej. 

Sprawozdanie jw. omówiła  Dyrektor Barbara Kuczek . Pytań radnych do sprawozdania brak – 

stanowią załącznik do protokołu komisji. 

  

Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism i projektów uchwał 

skierowanych do komisji. Informacje radni otrzymali w wersji elektronicznej. 

W sprawach bieżących zaopiniowano: 

Wszystkie projekty uchwał i pisma skierowane do komisji bardzo szczegółowo omówił 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach . 

1. Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 221/2019 w sprawie przeznaczenia do 

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko oznaczonej jako 

działka 6308/1 w Jadownikach  dla poprawy warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych; przyjęto do wiadomości; 

 



2. Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 222/2019  w sprawie nabycia do gminnego 

zasobu nieruchomości udziałów w działce położonej w Jasieniu; przyjęto do 

wiadomości; 

 

3. List otwarty  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników 

Instytucji Kultury Miasta i Powiatu Brzeskiego dot. zaplanowania w Budżecie 

Gminy Brzesko środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń; przyjęto do 

wiadomości; 

 

4. Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku  o uwzględnienie w budżecie na 

2020 rok środków finansowych na kontynuacje wspólnie ze spółdzielnią prac 

remontowych tj. zatoki parkingowe , nowe chodniki i drogi , zapewniających 

bezpieczeństwo mieszkańcom Osiedla Jagiełły pomiędzy blokami  nr 1 i 2; 

przyjęto do wiadomości; 

 

5. Komisja zapoznała się z pismem  mieszkańców Osiedla Stare Miasto dot. 

utworzenia parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku i przyjęła do 

wiadomości. W dyskusji  Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor 

przypomniał i z kiedyś już sam składał taka propozycje wniosku . W dyskusji 

komisja odniosła się do wielkości potrzeb w tym zakresie.  Radna Barbara 

Borowiecka stwierdziła, iż nie ma nic przeciwko propozycji utworzenia w tym 

miejscu parkingów,  ale przypomina iż w miastach parkingi wyprowadza się 

poza centrum miasta,  na obrzeża. Wcześniej należy rozważyć, czy faktycznie  

te pusty sklepy  są spowodowane  brakiem parkingów na ul. Głowackiego.  

Radni Franciszek Brzyk jak i Bogusław Sambor  jednoznacznie stwierdzili, że 

w dużych miastach owszem parkingi są wyprowadzane poza miasto , ale 

specyfika Brzeska jest inna, a  miejsc parkingowych brakuje.  

 

6. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie porozumienia 

dotyczącego przekazania Gminie Dębno części zadania w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego – Głosowano jednogłośnie . Burmistrz Grzegorz Brach 

przedstawił korzyści, a raczej ich brak dla Gminy Brzesko  gdyby przystąpiono 

do zaproponowanego Porozumienia. W szerokiej dyskusji komisja odniosła się 

do przedstawionej propozycji jak również do propozycji przejęcia linii BUS w 

Jadownikach przez prywatnego przewoźnika. 

 

7. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie 

regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Brzesko; 



 

8. Komisja zapoznała się z propozycjami utworzenia jednostki budżetowej 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty oraz nadania jej  statutu. Burmistrz 

Grzegorz Brach przedstawił propozycje  utworzenia CUW, co przemawia za 

takimi rozwiązaniami , zalety i wady projektu. W dyskusji  pytania członków  

komisji  dot.  ilości poszczególnych pracowników  przejętych ze szkół do 

prowadzenia spraw księgowych i kadrowych, planów w zakresie przejścia na 

emerytury przez niektórych pracowników. Burmistrz Grzegorz Brach  na 

zakończenie dyskusji  przedstawił  korzyści  z zaproponowanej zmiany – to 

przede wszystkim niższe koszty obsługi  szkół, poprawna jakość usług , 

oszczędności. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty oraz nadania jej  statutu”. 

Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący  

9. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 

 

10. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r.  w 

sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania; 

 

11. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami  do projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko 

położonej w obrębie Okocimia i pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  

przedstawiony projekt uchwały. Burmistrz Grzegorz Brach poinformował o 

odbyciu spotkania Burmistrza Brzeska z Przedstawicielami Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Okocimskiej  w sprawie sprzedaży przedmiotowego gruntu. 

Z przekazanych mu informacji wynika iż Stowarzyszenie nie sprzeciwia się  

sprzedaży tych działek.  Zostały podjęte inne ustalenia w porozumieniu ze 

Stowarzyszeniem.  

 

12. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie SP ZOZ w 

Brzesku na temat jego  funkcjonowania. 

 

13. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek P. DJ.T. i dot. propozycji 

zamiany działek; Wniosek bardzo szczegółowo na mapie omówił Burmistrz  

Grzegorz Brach. Zamiana tych działek  mogłaby nastąpić tylko na zasadzie 

zamiany wartościowej za ewentualną dopłatą – wówczas zamiana byłaby jak 

najbardziej logiczna.  

 

 



14. Zgodnie z wnioskiem PSS Społem, Komisja pozytywnie jednogłośnie 

wyraziła zgodę  na  zmianę czasu godzin otwarcia baru SMAK  zlokalizowanego 

w budynku UM. Wniosek bardzo szczegółowo omówił Burmistrz  Grzegorz 

Brach. Przedstawił przypuszczalne problemy jakie mogłyby wyniknąć z faktu  

otwierania baru smak w soboty, niedziele i święta oraz wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń budynku ze strony PSS Społem..  

 

 

Ad.9 Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Bogusław Sambor  zamknął  

obrady komisji. Podziękował za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji 

 – płyta CD  załącznik w aktach komisji.) 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarki 

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  

 

(-) Bogusław Sambor 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 

 

  


