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Rada Miejska w Brzesku 
Komisja Gospodarki Finansowej 

Protokół nr 2/2019 

2 Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2019 r. Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej  

w Brzesku. 

Obrady rozpoczęto 28 stycznia 2019 o godz. 10:00, a zakończono 

 o godz. 11:10 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1.Barbara Borowiecka 

2. Franciszek Brzyk – Zastępca Przewodniczącego komisji  

3. Leszek Klimek 

4. Bogusław Sambor – Przewodniczący komisji  

5. Jarosław Sorys 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Zastępca Burmistrz Grzegorz Brach; 

2. Skarbnik Celina Łanocha; 

3. Inspektor Elżbieta Spyrka. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Bogusław Sambor – powitał 

wszystkich  zebranych na komisji. Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji 

Bogusław Sambor    stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi 

załącznik  do protokołu Nr 1 .  

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor   przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia komisji Gospodarki Finansowej jak niżej: 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji 

odbytego dnia 11 stycznia 2019 r. 

3. Stanowisko komisji w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 

rok. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji ?.  

Uwag radnych brak w związku z powyższym poddał  odczytany porządek obrad pod 

głosowanie – za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie- załącznik  do 

protokołu Nr 2 
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Ad.2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji 

odbytego dnia 11 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor  zapytał , czy są uwagi członków komisji do 

przesłanego protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 11 stycznia 2019 roku - uwag 

nie zgłoszono, w związku z powyższym protokół został przyjęty. 

 Ad.3. Stanowisko komisji w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha  omówiła według załącznika nr 3  proponowane zmiany w 

projekcie budżetu Gminy Brzesko na 2019 rok. Powyższe zmiany radni już otrzymali z 

materiałami na sesję w dniu 30 stycznia 2019 r. Omówiła dochody budżetu 2019 –autopoprawki 

Burmistrza według załącznika nr 1, nr 2, nr 5  do uchwały budżetowej. Omówiła dochody i 

wydatki budżetowe , zmniejszenie  o kwotę 300 tysięcy złotych z zadania budowa i 

modernizacja dróg  z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzeskiego na budowę chodników w Wokowicach, Szczepanowie, Mokrzyskach, Jadownikach 

oraz Brzesku ul. Kopernika.  W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej  

zostają wprowadzone również zmiany w WP F– omówiła przedmiotowe zmiany.  

Po wysłuchaniu pani Skarbnik Przewodniczący komisji Bogusław Sambor zapytał czy są 

pytania  członków komisji do przedstawionych zmian, autopoprawek do projektu uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok – zarówno pytań jak i uwag członków komisji brak. 

Opinia komisji: 

Pozytywnie   zaopiniowano projekty  uchwał w sprawach: 

 uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok wraz  ze zmianami przedstawionymi 

przez Skarbnik Gminy. Głosowano jednogłośnie  

 Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami przedstawionymi przez Skarbnik 

Gminy. Głosowano jednogłośnie  

Ad. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

W sprawach bieżących  Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekty uchwał w sprawach: 

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników.  

 zmiany uchwały Nr LVII/423/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn: „Termomodernizację budynku administracji samorządowej w 

Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska”.  

 zmiany uchwały Nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 
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Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie 

Brzesko”.  

Po wysłuchaniu pani Skarbnik Przewodniczący komisji Bogusław Sambor zapytał czy są 

pytania  członków komisji do przedstawionych projektów uchwał – zarówno pytań jak i uwag 

członków komisji brak. 

Opinie komisji: 

Pozytywnie   zaopiniowano projekty  uchwał w sprawach: 

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników. 

Głosowano jednogłośnie 

 zmiany uchwały Nr LVII/423/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn: „Termomodernizację budynku administracji samorządowej w 

Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska”. Głosowano 

jednogłośnie 

  zmiany uchwały Nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 

Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie 

Brzesko”. Głosowano jednogłośnie 

Następnie Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach  poruszył  temat  dot. rozważenia 

możliwości i ustalenia wysokości stawki wywoławczej do negocjacji na wynajem lokali 

użytkowych położonych na placu targowym w Brzesku, które w chwili obecnej stoją puste i 

nie przynoszą dochodu gminie. Zaproponował komisji rozważenie obniżenie wysokości stawki 

czynszu najmu tych lokali ponieważ wielokrotne negocjacje , konkursy i przetargi na wynajem 

tych lokali nie przyniosły oczekiwanych efektów i brak jest chętnych osób na ich wynajem. Pan 

Burmistrz  przedstawił wysokość tych stawek ustalonych dla przetargu i  do negocjacji. Lokale 

położone są w takim miejscu gdzie najlepiej  mogłyby zostać wykorzystane np. na magazyn , 

zaproponował stawkę  do negocjacji w przypadku wydzierżawienia na magazyn w wysokości 

10-12 zł. 

Inspektor Elżbieta Spyrka  odniosła się do propozycji możliwości  obniżenia stawek  do 

przetargów oraz stawek do negocjacji na wynajem lokali użytkowych położonych na placu 

targowym w Brzesku, które w chwili obecnej stoją puste i  mimo wielokrotnie ogłaszanych 

negocjacji i przetargów nie znalazły chętnych. 

W krótkiej dyskusji członkowie komisji odnieśli się do propozycji budowy,   może  w 

porozumieniu z powiatem kładki dla pieszych nad rzeką Uszwicą , która połączy dwie części 

miasta i będzie służyć mieszkańcom, uczniom do lepszej komunikacji. Nawiązano również do 

możliwości  lepszego wykorzystania istniejącej bocznicy kolejowej np. w celach typowo 

turystycznych.  
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W nawiązaniu do odbytej dyskusji w sprawie  możliwości  obniżenia stawek  do 

przetargów oraz stawek do negocjacji na wynajem lokali użytkowych położonych na placu 

targowym w Brzesku Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor zaproponował obniżeniu tej 

stawki negocjacyjnej do 10 zł. 

Opinia komisji: Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała wysokość stawki 

wywoławczej do negocjacji na wynajem lokali użytkowych położonych na placu targowym w 

Brzesku -  na okres wynajmu do 3 lat –  w kwocie: 10 zł za 1m2 brutto.  

Ad.5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor zamknął 

posiedzenie komisji zwołane na dzień 28 stycznia 2019 r.  

Pełna dyskusja członków komisji – płyta CD stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej  

Rady Miejskiej w Brzesku 

 mgr Bogusław Sambor    

 

Przygotował(a): Inspektor BRM Marta Kółkowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


