
Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Gospodarki Finansowej 

Protokół nr 1/2020 

1 Posiedzenie w dniu 16 stycznia 2020  

Obrady rozpoczęto 16 stycznia 2020 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 10:20 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. Dyrektor Józef Cierniak;  

4. Dyrektor MOK Beata Kądziołka; 

5. Dyrektor BOSiR Marek Dadej; 

 

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 Radny Bogusław Sambor 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. 

 

Porządek obrad 

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 12.12.2019 r. 

4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok. 

5. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych oraz wydarzeń 

sportowych w 2020 roku w Gminie Brzesko. 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -w tym opiniowanie projektów uchwał, 

rozpatrywanie wniosków i pism. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

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

w dniu 12.12.2019 r 

 

Do protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej odbytego w  dniu 12.12.2019 r. 

nie wniesiono żadnych uwag. 

 

Ad 4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor Zapytał czy są uwagi komisji do 

zaproponowanego planu pracy na 2020 rok.   

Radny Jarosław Sorys zadał pytanie dotyczące dwukrotnego pojawienia się w planie spraw 

dotyczących RPWiK oraz braku przerwy wakacyjnej. 

W tym miejscu odbyła się krótka dyskusja dotycząca planu pracy na 2020 rok. W dyskusji 

udział zabrali Radny Jarosław Sorys, Radny Bogusław Sambor, Radna Barbara 

Borowiecka, Radny Leszek Klimek, Radny Franciszek Brzyk. 

 

Opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała  Plan pracy Komisji  na rok 2020  – Głosowano 

jednogłośnie 

 

Ad 5. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych oraz 

wydarzeń sportowych w 2020 roku w Gminie Brzesko. 

 

Dyrektor MOK Beata Kądziołka, przedstawiła plan imprez kulturalnych, koncertów oraz 

festynów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku (Informacja ta stanowi 

załącznik do protokołu). Odniosła się również do bardzo dobrej organizacji WOŚP w Brzesku 

oraz dużego zainteresowania tym wydarzeniem.Poinformowała o dobrej współpracy  

z Szkołami, Przedszkolami, Starostwem Powiatowym, UM, Strażą Pożarną, Sołectwami, 



Osiedlami, stowarzyszeniami, parafiami. Podziękowała pracownikom MOK za ich 

wykonywaną pracę. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej omówił plany na temat zbliżających się ferii oraz kalendarz 

imprez na rok 2020 (Informacja ta stanowi załącznik do protokołu).  

Powiedział, też, że podczas realizacji Dnia Dziecka, będzie możliwość zarejestrować się do 

bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych Fundacji. 

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor podziękował dyrektorom, za udzielone 

informację. 

Ad 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania w tym opiniowanie projektów uchwał, 

rozpatrywanie wniosków i pism. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach pominął szczegółowe omawianie projektów Uchwał. 

Przedstawił propozycję zwiększenia wynagradzania za inkaso z 11% do 15 %. 

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor odczytał następujące projekty uchwał: 

1) Przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie skargi 

Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę – głosowano 

jednogłośnie; 

2) Zmiany uchwały w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie Centrum  

Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania jej Statutu – głosowano jednogłośnie; 

3) Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  głosowano jednogłośnie;  

4) Zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – głosowano 3 za, 2 wstrzymujące; 

Radna Barbara Borowiecka zapytała Pana Burmistrza Grzegorza Bracha czy była jakaś 

opinia Pani Sołtys oraz czy odbyło się jakieś zebranie w temacie zamiaru likwidacji szkoły w 

Wokowicach?. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział, że na razie nie, ponieważ jest to 

uchwała intencyjna. 

W tym miejscu odbyła się dyskusja dotycząca problemu jasności dla społeczeństwa czym jest 

uchwała intencyjna. Przywołano dawne plany dotyczące powstania toru  kartingowego oraz 

spalarni śmieci w Buczu. W dyskusji głos zabrali Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, 

Radny Jarosław Sorys, Radny Bogusław Sambor, Radna Barbara Borowiecka, Radny 

Leszek Klimek, Radny Franciszek Brzyk. 

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor zarządził głosowanie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – głosowano 3 za, 2 wstrzymujące; 

Radna Barbara Borowiecka zadała pytanie odnośnie § 2 projektu chwały.  Zwróciła uwagę , 

że szkoła już nie funkcjonuje i  nie ma tam uczniów.  



Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach szczegółowo wyjaśnił, dlaczego uchwała powinna 

mieć brzmienie tak jak w przedstawionym projekcie. 

W tym miejscu odbyła się dyskusja dotycząca projektu uchwały. W dyskusji głos zabrali 

Burmistrz Tomasz Latocha, Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, Radny Jarosław 

Sorys, Radny Bogusław Sambor, Radna Barbara Borowiecka, Radny Leszek Klimek, 

Radny Franciszek Brzyk. 

Burmistrz Tomasz Latocha powiedział o konieczności przekształcenia budynku szkoły tak 

aby można było go poddać komercjalizacji i właściwemu zagospodarowaniu, najlepiej 

służącemu mieszkańcom. 

Radny Jarosław Sorys odniósł się do poprzedniej próby likwidacji szkoły oraz wydarzeń  

z tym związanych. Zaproponował zmianę treści uzasadnienia projektowanej uchwały. 

Radna Barbara Borowiecka zaproponowała skonsultowanie projektu uchwały z sołtysem 

wsi Wokowice oraz organizację zebrania  wiejskiego. 

Radny Franciszek Brzyk mówił o konieczności uporządkowania stanu prawnego szkoły, 

odniósł się także do wcześniejszej próby likwidacji szkoły, zauważył ówczesny brak 

sprzeciwu kuratorium wobec likwidacji szkoły.  

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił przyczyny uznania poprzedniej uchwały za 

nieważną. 

Następnie komisja  zaopiniowała pozytywnie:  

5) Zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku poprzez zmianę 

siedziby – głosowano jednogłośnie;  

6) Przyjęcie od Zarządu Dróg Powiatowych zadania publicznego zarządzania droga 

powiatową – głosowano jednogłośnie; 

7) Komisja przyjęła do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 

grudnia 2019 roku Nr 376/2019. 

8) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasentów   

i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od nieruchomości;  

Radny Franciszek Brzyk wniósł o poprawkę w §3 projektu uchwały  by wynagrodzenie za 

inkaso pobranej i wpłaconej kwoty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

nieruchomości wynosiło 15 % 

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor zarządził głosowanie dotyczące projektu 

uchwały w sprawie określenia inkasentów  i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za 

inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska by wynagrodzenie pobranej i wpłaconej kwoty podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od nieruchomości wynosiło 15 % - głosowano jednogłośnie; 

Odbyła się dyskusja dotycząca wysokości wynagrodzenia sołtysów za inkaso. W dyskusji 

głos zabrali Radny Jarosław Sorys, Radny Bogusław Sambor, Radna Barbara 

Borowiecka, Radny Leszek Klimek, Radny Franciszek Brzyk. 



 

 

Wniosek komisji : 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasentów i stawek 

prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

nieruchomości i wnioskuje do Burmistrza Brzeska by wynagrodzenie pobranej i wpłaconej 

kwoty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości wynosiło 15 % - 

głosowano jednogłośnie  

 

9) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przekazania pisma Pana 

L.M. do rozpatrzenia według właściwości - głosowano jednogłośnie; 

10) Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2020 - głosowano 

jednogłośnie; 

Odbyła się dyskusja dotycząca zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2020.  

W dyskusji głos zabrali Radny Jarosław Sorys, Radny Bogusław Sambor, Radna Barbara 

Borowiecka, Radny Leszek Klimek, Radny Franciszek Brzyk, Skarbnik Celina 

Łanocha. 

Radny Jarosław Sorys zadał pytanie dotyczące przesunięcia środków finansowych w 

budżecie. 

Skarbnik Celina Łanocha szczegółowo omówiła zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2020. 

Radna Barbara Borowiecka spytała , czy pracownicy będą przeniesieni ze szkół do MCO. 

Radny Franciszek Brzyk odpowiedział radnej , że pracownicy zostali już przeniesieni. 

Skarbnik Celina Łanocha poinformowała, że nadwyżki finansowe budżetu gminy  będą 

przekazywane na spłatę zadłużenia gminy.  

11)  Ponadto Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła szczegółowo  projekt w 

sprawie  Zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 

grudnia  2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - 

głosowano jednogłośnie; 

 

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Po  wyczerpaniu porządku posiedzenia komisji Przewodniczący komisji Radny Bogusław 

Sambor zamknął obrady komisji , podziękował członkom komisji za udział w posiedzeniu i 

merytoryczna dyskusję. 



  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej  

Rady Miejskiej w Brzesku 

Bogusław Sambor 

W zastępstwie Wiceprzewodniczący Komisji  

(-) Franciszek Brzyk 

 

Przygotował(a): Jacek Kordecki Biuro Rady Miejskiej  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


