PROTOKÓŁ Nr 6/2011
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 25 maja 2011 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył
przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Radny Stanisław Góra.
Przewodniczący komisji powitał zebranych na posiedzeniu komisji członków komisji,
oraz zaproszonych gości i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia.
Projekt porządku posiedzenia został przyjęty przez komisje jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych od
osób prawnych i fizycznych.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał
na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad.1. Przewodniczący komisji Gospodarki Finansowej Stanisław Góra przedstawił pod
głosowanie protokół
z komisji, odbytej w dniu 18 kwietnia 2011 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Informacja na temat realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych
od osób prawnych i fizycznych.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Marzena Zacher, przedstawiła
i wyjaśniła wpływy z tytułu podatków lokalnych.
W dyskusji radni zadawali szereg pytań dotyczących omawianego tematu, między innymi:
Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Góra, zapytał czy egzekwowane są grunty, które stoją
na osoby nieżyjące?
Radny Franciszek Brzyk, w jaki sposób przebiega procedura jeśli chodzi np. o podatek od
domu prywatnych, ponieważ widzi że jest kilka takich domów którzy ludzie nie oddają
w użytkowanie z różnych przyczyn, czy liczy się podatek w momencie dopiero kiedy formalnie
ktoś go odda do użytku?
Komisja pozytywnie opiniuje informację na temat realizacji wpływów do budżetu z tytułu
podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych.
Ad. 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
Naczelnik Barbara Odroń-Ferenc omówiła poszczególne wydziały z wykonanego budżetu za
rok 2010.
W toczącej się dyskusji radni zadawali szereg pytań, w tym między innymi:
Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, poruszył sprawę wodociągu w Porębie Spytkowskiej
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Nr 3 w Brzesku.
Odpowiedzi na zadawane pytania udzielili :
Naczelnik Bogdan Dobranowski, omówił i wyjaśnił sprawę dotyczącą budowy hali przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Brzesku oraz wodociągu w Porębie Spytkowskiej.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił jakie czynią kroki prawnie w sprawie
budowy hali i wodociągu oraz o problemach jakie wystąpiły.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Brzesko za 2010 rok.
Ad.4. w Sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:

Naczelnik Barbara Odroń-Ferenc omówiła projekty uchwał w sprawach:
● zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 – głosowano
jednogłośnie;
● zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata
2011-2022 – głosowano jednogłośnie;
● udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego - głosowano
jednogłośnie;
● zmiany uchwały Nr XLIX/341/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
25 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Małopolskiego - głosowano jednogłośnie;
● zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzesku za rok 2010- głosowano jednogłośnie;
● zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
w Brzesku za rok 2010.- głosowano jednogłośnie;
Naczelnik GGMiR Józef Makuch wraz z Inspektorem Józefem Gondkiem oraz
Architektem UM w Brzesku Małgorzatą Bugajską-Pala omówili niżej wymienionych
sprawy:
1) sprawa związana z zamiarem sprzedaży przez Gminę działek położonych w Jadownikach:
 Komisja wstrzymała się z wydaniem opinii w sprawie zamiaru sprzedaży działek
przez Gminę Brzesko położonych w Jadownikach do czasu wydania opinii po
wizji lokalnej odbytej przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska i Rolnictwa. Głosowano jednogłośnie.

2) sprawa dotycząca sprzedaży w trybie przetargowym działki Nr 1243/4 o powierzchni
0, 0243ha położoną w Brzesku w sąsiedztwie ulic Garbarskiej i Błękitnej.
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Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprzedaż w trybie
przetargowym działki Nr 1243/4 o powierzchni 0, 0243ha położoną w Brzesku
w sąsiedztwie ulic Garbarskiej i Błękitnej.

3) sprawa dotycząca gruntu w Mokrzyskach przy ul. Pagórek:
 Komisja przyjęła do wiadomości informację dotyczącą gruntu w Mokrzyskach
przy ul. Pagorek.
4) sprawa związana z zakupem przez Gminę działki Nr 723 w Okocimiu zajętej rowami
odwadniającymi drogę gminną:
 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zakup przez gminę działki Nr
723 w Okocimiu zajętej rowami odwadniającymi drogę gminną.
5) sprawa dotycząca użytkowania wieczystego działki Nr 1253/25 położonej w Brzesku
w sąsiedztwie bloku mieszkalnego przy ul. Legionów Piłsudskiego 40 B:
 Komisja rozpatrzyła wnioski użytkowników wieczystych dotyczące przekazania
Gminie Brzesko swoich udziałów w nieruchomości gruntowej, oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 1253/25 położonej w Brzesku w sąsiedztwie bloku
mieszkalnego przy ul. Legionów Piłsudskiego 40 B. Komisja wnioskuje
o podjęcie działań w sprawie nieodpłatnego przekazania powyższego gruntu
przez wnioskodawców na rzecz Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
6) sprawa dotycząca wniosku państwa B i B G. zam. Brzesko dotyczącego sprzedaży
działki gminnej położonej na terenie osiedla Jagiełły.
 Komisja nie zaopiniowała wniosku państwa B i B G. zam. Brzesko dotyczącego
sprzedaży działki gminnej położonej na terenie Osiedla Jagiełły.
Głosowano: 2 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujące.
7) sprawa dotycząca pisma TKKF „Sokół” :
 Komisja przyjęła do wiadomości pismo od TKKF „Sokół”.
8) sprawa dotycząca sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku
za 2010 r.
 Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe Miejskiego
Ośrodka Kultury w Brzesku za 2010 r.
9)

sprawa dotycząca sprawozdania finansowego Publicznej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzesku za 2010r.
 Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe Publicznej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za 2010r.

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, poinformowała, że
w materiałach na
komisję radni otrzymali pismo oraz koncepcję od Pani M. H w sprawie utworzenia żłobka:


Po zapoznaniu się z pismem w sprawie uruchomienia na terenie Brzeska żłobka oraz po
dyskusji Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska
o podjęcie działań związanych z
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Nr 45 poz. 235/.
Głosowano jednogłośnie.


Komisja wnioskuje, aby wdrażanie ustawy z dnia z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 /D.U. z 2011 roku, Nr 45 poz. 235/ przekazać do Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu UM w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 9:00 - 12.30
Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
STANISŁAW GÓRA

Protokołowała: Joanna Szczepka

