P R O T O K Ó Ł NR 20/2008
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu
23 m a j a 2008 roku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg.
załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Mirosław Wiśniowski
Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który
członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Poniższy porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej :
1. Analiza wydatków Biura Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego za
rok 2007.
2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
3. Informacja na temat nowych rozwiązań dotyczących zjazdu z autostrady
4. Sprawy bieżące – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji, opiniowanie projektów
uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej .
Ad 1.
Analiza wydatków Biura Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego
za rok 2007 .
Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Bigaj zapoznał komisję ze
sprawozdaniem finansowym z zakresu promocji Gminy Brzesku oraz sprawozdaniem z
zakresu Brzeskiego Magazynu Informacyjnego za rok 2007 . Zapoznał również z informacją
w sprawie złożonych przez Biuro Promocji wniosków do Funduszy pomocowych w roku
2007. Poinformował dalej, że Biuro Promocji w roku 2007 uczestniczyło w przygotowaniu
wyjazdów oficjalnych delegacji władz samorządowych oraz wymiany młodzieży w ramach
projektu UE z miasta Brzeska do miast partnerskich – Langenenslingen i Szazhalombatta.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu . W dalszym wystąpieniu Kierownik
Biura Promocja zaapelował do radnych członków komisji aby wybrali na reaktora naczelnego
BIM osobę z prawdziwego zdarzenia, ponieważ to co się stało ostatnio z BIM-em to wstyd
i hańba. Materiały do BIM –u były powielane z różnych informacji , gazet lokalnych
i internetu. Tym pismem powinni zarządzać ludzie z naszego terenu. Następnie zwrócił się z
prośbą do radnych członków komisji o zwiększenie środków finansowych w przyszłym
budżecie na przygotowanie wyjazdów oficjalnych oraz wymiany młodzieży w ramach
projektu UE z miastami partnerskimi.
W dyskusji głos zabrali :

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski w nawiązaniu do wystąpienia Pana
Kierownika Biura Promocji w zakresie promowania terenów inwestycyjnych JadownikiRędziny zauważył, że Gmina Brzesko promuje tereny, których nie jest właścicielem.
Właścicielem tych terenów jest Carlsberg Polska. Jakie w związku z tym Gmina Brzesko ma
z tego korzyści ?
Odpowiedzi udzielił Kierownik Biura Promocji informując Pana Przewodniczącego, że
podatki z tych terenów wpływają do kasy Gminy Brzesko. Gmina jest w stanie sfinansować
ciągi komunikacyjne po to, aby te tereny znalazły odpowiedniego inwestora. A jeśli
powstanie jakaś inwestycja (zakład pracy) to będą i nowe miejsca pracy.
Radna Jadwiga Kramer w nawiązaniu do dyskusji zauważyła, że jeśli Gmina Brzesko wzięła
by na siebie udrożnienie ciągów komunikacyjnych to cena przedmiotowego gruntu pójdzie w
górę.
Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj udzielił odpowiedzi informując Panią radną, że
cena księgowa gruntu została ustalona i tak sądzi, że ta cena tego gruntu szybko nie pójdzie
w górę.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że Dyrektor Carlsberg Okocim został wbrew opinii
załogi odwołany. Niemniej jednak Gmina Brzesko powinna powrócić do rozmów w sprawie
zapewnianie zjazdu – drogi do Browaru. Należy dążyć konsekwentnie do tego aby Carlsberg
taki dodatkowy zjazd urządził i partycypował w kosztach jego utrzymania. Wiadomym
przecież jest, że Browar w Brzesku nie zostanie zamknięty bo za dużo środków finansowych
Carlsberg Polska włożył w jego remont .
Radna Jadwiga Kramer zwróciła się z pytaniem jakie były łączne wydatki na Biuro Promocji
w roku 2007 ?
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zauważył, że środki przeznaczone na
działalność wydawniczą w roku 2007 są dosyć duże, czy nie udałoby się ich na przykład
zmniejszyć ?
Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj udzielił odpowiedzi informując, że wydatki na
Biuro Promocji to kwota około 356 tysięcy złotych. A jeśli chodzi o wydatki na działalność
wydawniczą to jest to druk różnych teczek firmowych, plakatów, folderów, które są
nieodzowne w pracy i promocji Gminy Brzesko.
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek zwróciła się z prośbą aby unowocześnić stronę internetową
Urzędu Miejskiego .
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Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zwrócił się z prośbą aby na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego umieścić całą mapę Gminy Brzesko, a nie jak to jest w tej
chwili, że jest tylko mapa miasta Brzeska.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się z wydatkami budżetowymi za rok 2007 Biura Promocji i Rozwoju
Gospodarczego i przyjęła do wiadomości . Głosowano jednogłośnie .
Ad 2.
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski poinformował, że protokół z posiedzenia
Komisji Gospodarki Finansowej z dnia 21 kwietnia 2008 roku wyłożony był w Biurze Rady
Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski ?
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał
go pod głosowanie.
Protokół został przyjęty przy 5 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.
(obecnych w chwili głosowania 6 radnych) .

Ad 3.
Informacja na temat nowych rozwiązań dotyczących zjazdu z autostrady .
Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski w obecności przedstawicieli Komitetu
Protestacyjnego mieszkańców Jasienia i mieszkańców ulic: Wiejska i Leśna przedstawił
graficzny ( na mapie ) przebieg zjazdu z autostrady według dwóch wariantów : pierwszy
zjazd z autostrady ulicą : Leśna-Wiejska-Poprzeczna , a drugi zjazd przez Jasień .
Komisja zapoznała się z dwoma wariantami zjazdu z autostrady :
• Zjazd ulicą Leśną,
• Zjazd przez Jasień
Ad 4.
Sprawy bieżące – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji, opiniowanie
projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej .

• Sprawozdanie finansowe za rok 2007 Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku .
• Sprawozdanie finansowe za rok 2007 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzesku .
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Małgorzata Cuber omówiła sprawozdanie
finansowe za rok 2007, wg załącznika do protokołu.
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Maria Marek omówiła
sprawozdanie finansowe za rok 2007, wg załącznika do protokołu. Zwróciła się z prośbą aby
radni – członkowie komisji wspierali działania związane z budową nowej inwestycji w
mieście pn. Centrum Biblioteczno Edukacyjne w Brzesku.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja jednogłośnie przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe za rok 2007
Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku .

• Zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 .
Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2008 ,
wg załącznika do protokołu .
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zawnioskował aby kwotę 20 tysięcy
złotych pochodzących z wpłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczyć na
remont kręgielni lub zakup jej wyposażenia.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła wyjaśnień informując Pana Przewodniczącego
Ojczyka, że lepiej kwotę 20 tysięcy złotych przeznaczyć w całości dla dzieci na kolonie
i obozy w okresie wakacyjnym. A jeśli chodzi o remont kręgielni to zadanie można wykonać
np. we wrześniu jak będą dodatkowe środki finansowe.
Radny Franciszek Brzyk i radna Katarzyna Pacewicz Pyrek wnioskują aby kwotę 20 tysięcy
złotych w całości przeznaczyć na letni wypoczynek dzieci i młodzieży , a remont kręgielni
można wykonać w terminie późniejszym .

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przyjął wyjaśnienia dotyczące remontu
kręgielni i wycofał swój wniosek .
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2008 .
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•

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu.

Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu wg
załącznika do protokołu.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w
Okocimiu.
W tym momencie Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zaproponował aby dokonać
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji . Zgłosił kandydaturę Pani radnej Jadwigi
Kramer.
Radna Jadwiga Kramer wyraziła zgodę .
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski poddał pod głosowanie wniosek :
Kto z członków komisji jest za tym, aby na Zastępcę Przewodniczącego Komisji powołać
Panią radną Jadwigę Kramer. Głosowano przy 5 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym
się od głosu .
W tym momencie radna Jadwiga Kramer objęła prowadzenie komisji .
•

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/115/2007 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i stawek
prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od
nieruchomości.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Jadwiga Kramer przedstawiła i omówiła projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/115/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28
listopada 2007 roku w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich
wynagradzania za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości wg załącznika
do protokołu .
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Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/115/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie
określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego,
leśnego, podatku od nieruchomości.

• Pismo (prośba) Pana Fryderyka Łanocha zam.Jasień ul.Sądecka 23 o umorzenie
zaległości z tytułu budowy podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej.
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego Barbara Odroń-Ferenc omówiła prośbę Pana
Fryderyka Łanacha zam.Jasień ul.Sądecka 23 o umorzenie zaległości z tytułu budowy
podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej wg załącznika do protokołu .
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się z pismem (prośbą) Pana Fryderyka Łanocha zam.Jasień ul.Sądecka 23
o umorzenie zaległości z tytułu budowy podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej
i zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie .

• Pismo (prośba) Państwa Krystyny i Kazimierza Grzybek zam. Brzesko ul.
Starowiejska 45 o umorzenie zwrotu równowartości bonifikaty z tytułu zbycia
mieszkania przed upływem 10 lat na rzecz obcej osoby wraz z waloryzacją w
kwocie 36.784,74 złotych oraz odsetki w wysokości 10.894,35 złotych .
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego Barbara Odroń-Ferenc omówiła prośbę
Państwa Krystyny i Kazimierza Grzybek zam.Brzesko ul.Starowiejska 45 o umorzenie zwrotu
równowartości bonifikaty z tytułu zbycia mieszkania przed upływem 10 lat na rzecz obcej
osoby wraz z waloryzacją w kwocie 36.784,74 złotych oraz odsetki w wysokości 10.894,35
złotych wg załącznika do protokołu .
Po analizie komisja podjęła następujący wniosek :
Komisja opiniuje negatywnie pismo (prośbę) Państwa Krystyny i Kazimierza Grzybek
zam.Brzesko ul.Starowiejska 45 o umorzenie zwrotu równowartości bonifikaty z tytułu
zbycia mieszkania przed upływem 10 lat na rzecz obcej osoby wraz z waloryzacją w kwocie
36.784,74 złotych. Równocześnie komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o umorzenie
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części odsetek w kwocie 2.500 złotych. Za umorzeniem przemawiają względy społeczne
między innymi sytuacja zdrowotna wnioskodawcy. Głosowano jednogłośnie .
•

Pismo Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im.M. Kopernika w
Brzesku z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie rozbiórki budynku- obiektu
„Harcówki” w Brzesku.

Radny Franciszek Brzyk omówił i zapoznał członków komisji z pismem w sprawie rozbiórki
budynku- obiektu „Harcówki” w Brzesku wg załącznika do protokołu . Poinformował, że
środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie tego roku i zadanie należy wykonać .

Po analizie komisja podjęła następujący wniosek :
Po zapoznaniu się z pismem Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im.M.
Kopernika w Brzesku z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie rozbiórki budynku-siedziby Hufca
komisja przyjęła do wiadomości i podtrzymuje działania Urzędu Miejskiego w/w sprawie.
Głosowano jednogłośnie .
Po wyczerpaniu porządku Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej
Jadwiga Kramer podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.
Na tym posiedzenie dwóch komisji zostało zakończone.
00
00
Posiedzenie trwało od godziny 10 do godziny 15 .
Protokołowała
Bogumiła Łanocha

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr inż. Mirosław Wiśniowski
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