Protokół Nr 20/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
23 lipca 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Stanisław Góra - Przewodniczący Komisji;
Radny Franciszek Brzyk - członek Komisji;
Radny Leszek Klimek – członek Komisji.
Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
Radny Tadeusz Pasierb – członek Komisji;
Radny Adam Smołucha – członek komisji;
Radny Krzysztof Ojczyk – członek komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Skarbnik Celina Łanocha;
2. Naczelnik Józef Makuch;
3. Architekt Małgorzata Bugajska –Pala;
4. Kierownik Antoni Staszczyk
5. Inspektor Renata Pacura;
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył
Przewodniczący Komisji Stanisław Góra. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Stanisław Góra przedstawił
proponowany porządek obrad – zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do
protokołu.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja w sprawie zabezpieczenia i realizacji środków finansowych na
dokumentacje okresów przyszłych, wykupów gruntów pod inwestycje za
I półrocze 2012 i prognozy do końca roku 2012.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski, zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej w Brzesku w mc. sierpniu 2012 r.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, zapytał czy są uwagi do protokołu. Uwag
brak. Poddał pod głosowanie protokół z dnia 13 czerwca 2012r. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
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Ad. 2 Informacja w sprawie zabezpieczenia i realizacji środków finansowych na
dokumentacje okresów przyszłych, wykupów gruntów pod inwestycje za
I półrocze 2012 i prognozy do końca roku 2012.
Inspektor UM w Brzesku Renata Pacura, przedstawiła członkom komisji zbycie,
nabycie gruntów za I półrocze 2012r.
Naczelnik Józef Makuch, przedstawił informację dotyczącą wykupu mieszkań
z bonifikatom. Na obecną chwilą wpłynęło 31 wniosków, jesteśmy w trakcie realizacji,
a do końca roku jeszcze przybędzie podań.
Następnie Kierownik ITK UM w Brzesku Antoni Staszczyk, omówił planowane
inwestycje w tym roku oraz te, które będą skończone do końca tego roku. Głos
w dyskusji zabrali:
Radna Maria Kądziołka, zapytała czy wystąpiono do totalizatora sportowego
o współfinansowanie budowy hali przy PSP Nr 3 w Brzesku?
Kierownik ITK UM w Brzesku Antoni Staszczyk, wyjaśnił, że wystąpią, gdy zacznie
się realizować przedsięwzięcie, ponieważ chcąc otrzymać środki, musimy osiągnąć
efekt w danym terminie. Na chwilę obecną nie wiemy kiedy ruszymy z tym.
Radna Maria Kądziołka, krążą plotki o tym, że rozpoczynane są nowe inwestycje przedsięwzięcia, które będą kosztowały ponad 500 tys. zł. Jestem zdania, że należy
zakończyć zadania rozpoczęte, a potem rozpoczynać następne. Mamy rozpoczęte
zadania, których po prostu nie kończymy.
Radny Franciszek Brzyk, wyjaśnił, że program na wieże widokowe skończył się już
w tamtym roku u Marszałka Województwa. Mnóstwo miejscowości w województwie
z tego już skorzystały, było dość duże dofinansowanie. Należy korzystać z programów
wtedy, kiedy są bardziej atrakcyjne.
Radna Maria Kądziołka, będę bardzo ostro działała, ponieważ ja się nie zgadzam na
to, żeby zamrozić pewne zadania na kiedy już środki zostały włożone, ponieśliśmy
pewne koszty i nagle wprowadzamy nowe zadania i automatycznie tamte nie możemy
realizować. Mieliśmy pewne priorytety ustalone, zaczynamy i kończymy pewne zadania.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał jakie jest zaangażowanie finansowe
w budowie fundamentów przy PSP Nr 3 w Brzesku.
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Kierownik ITK UM w Brzesku Antoni Staszczyk, fundamenty około 100 tys. złotych,
przekładka instalacji około też 100 tys. złotych.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, poinformował, że zgadza się z radną Marią
Kądziołką, iż należy najpierw dokończyć te inwestycje, które są nieukończone.
Restrykcyjnie trzeba podejść do tego. Po dyskusji przedstawił następujący wniosek
i poddał pod głosowanie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby rozpoczęte inwestycje, dokumentacje
które zostały już opracowane, potraktować jako zadania i realizacje priorytetowe.
Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski, zaopiniowanie projektów uchwał na sesję
Rady Miejskiej w Brzesku w mc. sierpniu 2012 r.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, odczytał treść wniosku skierowanego do
zaopiniowania przez komisję.
Następnie Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha omówiła wniosek w sprawie
wynajem bankowi KBS lokalu użytkowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku
pod potrzeby punktu kasowego.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wynajem Krakowskiemu Bankowi
Spółdzielczemu lokalu użytkowego w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Brzesku pod

potrzeby punktu kasowego na okres 01.08.2012 r. - 31.07.2015 r.
Następnie Pani Małgorzata Bugajska- Pala, przedstawiła plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku „Osiedle Jagiełły”.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że ma pewne obawy, że za
tym celem jakie miały być, czyli cel medyczny, będziemy mieć punkt handlowy. Dotknie
to na pewno szpital, ale cóż nie zatrzymamy pewnych rzeczy.
Małgorzata Bugajska- Pala, odczytała jakie usługi będzie można na tym terenie
prowadzić.
Radny Adam Smołucha, zasady działalności należy uregulować na poziomie
państwowym w zakresie medycznym.
Protokół Nr 20/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej,
odbytym w dniu 23 lipca 2012 r.
Strona 3 z 4

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego
w Brzesku „Osiedle Jagiełły”. Głosowano: 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Radny Stanisław Góra, poruszył sprawę odpływy usług medycznych w sektor
prywatny. Nie jestem specjalistom, ale z obserwacji widzę, że się pogłębia znacząco.
Jest to wzór wzięty z zachodu.
Radny Adam Smołucha, problemem jest to, że te reformy w ochronie zdrowia, nie
prowadzą do polepszenia funkcjonowania całego systemu tylko go w sposób
chaotyczny, deregulują. W wyniku ustawy ówczesnej Pani Minister Kopacz, swoje
owoce będą zbierać w przyszłym roku, szpitale, które się nie zbilansują będą musiały
uleć przekształceniu bądź likwidacji.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8:00- 9:30
protokołowała: Podinspektor Joanna Szczepka

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
Stanisław Góra
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