
Protokół Nr 28/2013 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   
6 marca 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 
 

Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: 
 

1. Radny Stanisław Góra – Przewodniczący komisji: 
2. Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego  Komisji; 
3. Radny Franciszek Brzyk -  członek Komisji; 
4. Radny Leszek Klimek – członek Komisji. 
5. Radny Tadeusz Pasierb – członek Komisji; 
6. Radny Krzysztof Ojczyk – członek komisji. 
7. Radny Adam Smołucha – członek komisji.  
 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka;  

 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;  

 Inspektor UM w Brzesku- Renata Pabian; 

 Naczelnik WEKiS – Józef Cierniak;  

 Kierownik GKOŚ – Henryk Piela;  

 
     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 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 nt. wykorzystania środków finansowych z budżetu gminy przez 

organizacje pozarządowe w roku 2012. 

3.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2012. Informacja o wykorzystaniu 

środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2012. 

4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał 

na sesję Rady Miejskiej w mc. marcu.br.  



Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 
 

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniego 

posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie było, 

wobec czego poddał pod głosowanie protokół Nr 27/2013 r. z dnia 22 lutego 2013 r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad. 2. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych z budżetu gminy przez 

organizacje pozarządowe w roku 2012. 

 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła bardzo szczegółowo przygotowaną 

informację, którą członkowie komisji otrzymali drogą e-mail. W trakcie szerokich wyjaśnień 

udzieliła także informacji dotyczących ofert składanych przez stowarzyszenia. 

Poinformowała, że przed złożeniem ofert pomagają stowarzyszeniom w zakresie złożenia 

kompletu dokumentów do ofert, rozliczeń dotacji, organizują w tym zakresie również 

szkolenia.   

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił informację o stowarzyszeniach, jak 

również o wszelkich problemach i trudnościach związanych z rozliczaniem konkursów oraz 

przedstawił informacją dotyczącą tego, na co przeznaczone są poszczególne środki 

finansowe. Poinformował, że wszystkie środki - dotacje za ubiegły rok zostały rozliczone bez 

żadnych skarg.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wykorzystania środków 

finansowych z budżetu gminy przez organizacje pozarządowe w roku 2012. 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2012. Informacja o wykorzystaniu 

środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2012. 

 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, szczegółowo omówiła w/w sprawozdanie, 

następnie zadania jakie zostały zrealizowane w 2012r.  

Po przedstawieniu informacji, przewodniczący Komisji otworzył dyskusję, w której między 

innymi głos zabrali: 

Przewodniczący komisji Stanisław Góra, zapytał czy porównując ubiegłe lata, czy rośnie 

liczna osób uzależnionych? 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, wyjaśniła, że można stwierdzić, że liczna osób 



uzależnionych utrzymuje się na tym samym poziomie. Natomiast świadomość osób 

uzależnionych znacznie się poprawiła, przede wszystkim sami zgłaszają się na leczenie. 

Natomiast występuje tendencja wzrostowa w przypadku liczby wniosków o leczenie. Dodała, 

że bardzo rozwinęło się lecznictwo w kierunku wyjścia z uzależnienia.  

Przewodniczący komisji Stanisław Góra, zapytał czy nasza młodzież jest pod kontrolą      

w sprawie narkotyków? 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, nauczyciele lub dyrektorzy zgłaszają taką 

potrzebę w sprawie realizacji programu w szkołach. Coraz więcej realizujemy programów 

profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, ponieważ jest 

taka potrzeba. Zdarzają się przypadki, wykrycia w szkołach, lecz są to bardzo sporadyczne 

przypadki.  

Radny Franciszek Brzyk, dodał, że jeśli chodzi o uzależnienia zwłaszcza w szkołach, np. 

dot. palenia papierosów, gdzie jest bardzo duża dostępność na rynku, zwłaszcza patrząc na 

aspekt punktu wychowawczego, gdzie rodzice dzisiaj niezbyt dobrze kontrolują dziś 

młodzież. Występuje tzw. „szara strefa” nikt oficjalnie tego nie robi, ale jednak jak się 

rozmawia z młodzieżą w kontaktach osobistych i przede wszystkim kiedy prowadzi się 

badania wśród młodzieży to widać znaczną różnicę.  

Radny Krzysztof Ojczyk, spuentował dyskusje informując, że nie jest tak źle w naszych 

placówkach. Przede wszystkim jesteśmy małym miastem, gdzie dostępność jest na pewno 

mniejsza niż w dużych miastach. Problemy są relatywnie na bieżąco rozpatrywane, oraz 

programy profilaktyczne. 

Radny Adam Smołucha, poinformował, że ilość działań i inicjatyw jest bardzo duża i efekty 

są bardzo widoczne, lecz to jest bardzo złudne, te problemy istnieją i istnieć będą. Dodał, że 

powinna być prowadzona w dalszym ciągu akcja kontroli sprzedaży alkoholu nieletnim.  

Radny Leszek Klimek, przedstawił sprawę wydarzenia jakie miało miejsce na terenie 

Jasienia.  

 

Po szerokiej dyskusji:  

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2012 oraz 

informację o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 

2012. 

 

Ad. 4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 

 

Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, dokonał szerokiego przedstawienia w/w 



tematu. W trakcie przedstawianego sprawozdania poinformował, że przygotowywane są 

obecnie dwie koncepcje zagospodarowania nowego ronda przy szpitalu, które jest                 

w administrowaniu GDDKiA. Przygotowywane są już kosztorysy. Po przedstawieniu 

informacji Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję, w której między innymi poruszono 

następujące sprawy: 

Przewodniczący komisji Stanisław Góra, poruszył temat palenia w piecach tworzyw 

sztucznych m.in. plastików oraz rowów melioracyjnych.  

Radny Leszek Klimek, poinformował, że mieszkańcy kupują ze stolarni tzw. sklejki, które 

traktują jako opał, dodał jak to jest również niebezpieczne dla środowiska, a przede 

wszystkim dla mieszkańców.  

Radny Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie kontynuacji prac przy regulacji brzegów 

Uszwicy.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi. Poinformował radnego 

Krzysztofa Ojczyka, że negocjuje z wojewodą, aby w dalszym ciągu kontynuować te prace  

w ciągu roku.  

 

Po szerokiej dyskusji:  

Komisja pozytywnie zaopiniowała stan sanitarny i estetyczny miasta Brzeska ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów 

uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. marcu .br. 

 Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, dokonał omówienia projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2013 roku.  

            Radna Maria Kądziołka, zwróciła uwagę na  błędy redakcyjne w w/w projekcie      

            uchwały.  

 Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła przygotowane zmiany do projektu 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013.  

 Następnie Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła zmiany do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia           

28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.  

 

Po dyskusji, komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

 projekt w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013. 

Głosowano jednogłośnie. 



 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

Następnie radny Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę negocjacji stawek za energię 

elektryczną. Po dyskusji przedstawiono następujący wniosek:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie ostatecznych rozwiązań  

 w kwestii obniżenia kosztów dostawy energii elektrycznej. Głosowano jednogłośnie. 

 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 8:00 - 10:30 

 
 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Stanisław Góra  

 
 
 
 
protokołowała: Podinspektor Joanna Szczepka   

 


