
P R O T O K Ó Ł  NR  30/2009

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w 
dniu    22  s t y c z n i a   2009  roku.

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby  zaproszone  na  posiedzenie 
według  załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczyła  radna  Jadwiga  Kramer 
Wiceprzewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia, który 
członkowie  komisji  otrzymali  wraz  
z materiałami na posiedzenie. W tym miejscu zaproponowała zmianę do przedstawionego 
porządku  posiedzenia,  związaną  z  wprowadzeniem tematu,  dotyczącego  zmiany  Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko, w związku 
ze zjazdem z autostrady.
Poniższy porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie: 

1. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany 
Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy 
Brzesko w obrębie geodezyjnym Brzesko, Jasień i Okocim.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku 

za okres 2008 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2009.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał 

na najbliższa sesję rady Miejskiej w miesiącu styczniu br.

Ad.  1
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Brzesko w obrębie geodezyjnym Brzesko, Jasień i Okocim.

Naczelnik  Wydziału  Infrastruktury Technicznej  i  Komunalnej  Bogdan Dobranowski 
omówił studium trasowe wykonane przez „TRANSPROJEKT” na zlecenie Gminy Brzesko. 
W swojej wypowiedzi skupił się na odcinku - od drogi krajowej nr 4 aż do drogi krajowej nr 
75  na  Nowy Sącz.  Przedstawił  graficznie  członkom komisji  dokładny odcinek,  o  którym 
wspominał.  Podkreślił,  że  studium  trasowe,  które  zostało  zlecone  przez  Gminę  Brzesko 
powstało  zanim były  jakiekolwiek  alternatywy zjazdu z  autostrady:  czy  to  ul.  Leśną  czy 
Jasieniem. Projekt ten ma na celu rezerwację tego terenu. Poinformował również członków 
komisji, że intencją opracowania tego studium trasowego było: „wyjście o krok do przodu”, 
co  ma  również  wpłynąć  mobilizująco  na  przyszłe  decyzje  Generalnej  Dyrekcji  Dróg 
Krajowych w Krakowie. Tym bardziej, że w konferencjach prasowych wiele mówi się, iż 



droga krajowa z Brzeska do Nowego Sącza ma być czteropasmowa. Planowane jest to w 
dziesięcioletniej perspektywie czasu. Poinformował również o pewnych zagrożeniach z tym 
związanych. Podkreślił, że dotychczasowa opinia radnych dotycząca zjazdu z autostrady była 
tylko  opinią.  Nie  ma decyzji  lokalizacyjnej  prawomocnej,  która  by  mówiła,  że  zjazd  ten 
będzie przebiegał Jasieniem. Cała logika wskazuje na to, że będzie to Jasień ale formalnego 
dokumentu na dzień dzisiejszy nie ma. Były również prowadzone rozmowy z urbanistami czy 
tereny te można objąć nowym planem przestrzennym, czyli:

- musiałaby  być  podjęta  nowa  uchwała  o  przystąpieniu  do  zmiany  planu 
przestrzennego,

- czy też musi być zmienione studium? 
Naczelnik Dobranowski  wskazał  na ustawę, która  mówi wyraźnie,  że  chcąc zmienić plan 
przestrzenny wycinkowo musi być to dokonane zgodnie ze studium. 

Wiceprzewodnicząca  Komisji  radna  Jadwiga  Kramer w  nawiązaniu  do  wypowiedzi 
Naczelnika  Dobranowskiego,  na  temat  studium  trasowego  uważa,  że  w  tej  kwestii  są 
podejmowane bardzo słuszne działania przez Gminę Brzesko.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  działania  w  tej 
sprawie są właściwie prowadzone. Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu rezerwację tego 
terenu pod przyszły zjazd z  autostrady.  Intencją  jest  „wyjście  o  krok do przodu”,  co ma 
również wpłynąć mobilizująco na przyszłe decyzje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w 
Krakowie.  Poinformował  również,  że  Gmina  Brzesko  parę  lat  temu  nie  skorzystała  
z prawa pierwokupu terenów „bagnistych” położonych na terenie Jasienia. Tereny te teraz 
byłyby Gminie potrzebne, ale taka była wówczas decyzja ówczesnego Burmistrza Gminy.

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Jadwiga Kramer  odczytała projekt uchwały w 
sprawie  przystąpienia  do sporządzania  zmiany Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Brzesko  w  obrębie  geodezyjnym  Brzesko, 
Jasień i Okocim. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy 
Brzesko  w  obrębie  geodezyjnym  Brzesko,  Jasień  i  Okocim.  Głosowano:  5  głosach  za, 
przeciw  0,  
1 wstrzymującym się od głosu.

Ad 2.
  Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń  komisji .
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Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski poinformował, że protokoły z posiedzenia 
Komisji  Gospodarki Finansowej  z  dnia 08 grudnia 2008 roku i  12 grudnia 2008  roku 
wyłożone były w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołów są 
uwagi  i  wnioski  ?  Członkowie  komisji  nie  wnieśli  uwag  do  protokołów,  po  czym 
Przewodniczący Komisji poddał  je pod głosowanie. 
 
Protokół z dnia 08 grudnia 2008 roku został przyjęty jednogłośnie .
Protokół z dnia 12 grudnia 2008 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad.  3
Sprawozdanie  z  funkcjonowania  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Brzesku  za  okres  2008  roku,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kosztów 
funkcjonowania.

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Komisji radny Mirosław Wiśniowski.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Put przedstawiła informację 
na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku za okres 2008 
roku, wg załącznika do protokołu.

Radny  Franciszek  Brzyk w  nawiązaniu  do  informacji  złożonej  przez  Panią  Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, na temat długotrwałego oczekiwania na 
leczenie  odwykowe  osób  uzależnionych  od  alkoholu  poinformował,  że  skoro  jest  wola 
województwa to należałoby podjąć starania, aby utworzyć na naszym terenie taką placówkę.

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Krystyna  Put poruszyła  problem 
dotyczący opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ustosunkowała się do wniosku 
komisji  o  zmianę  sposobu  wykonywania  usług  opiekuńczych  nad  osobami  starszymi, 
samotnymi i  niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania z  umów o pracę na umowy 
zlecenia z wyspecjalizowanymi firmami lub organizacjami. Poinformowała, że wystąpiła z 
wnioskiem do Burmistrza Brzeska o zatrudnienie dodatkowo dwóch opiekunek, ponieważ jest 
duże  zapotrzebowanie  na  takie  właśnie  usługi  na  naszym  terenie.  Środki  zostały 
zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy Brzesko. Obwarowane to zostało jednak tym, że 
ma  być  ogłoszony  konkurs  na  wykonywanie  usług  opiekuńczych.  Pragnie  nadmienić,  że 
kiedyś usługi opiekuńcze były wykonywane przez wyspecjalizowane instytucje. Były różne 
uwagi do prowadzenia tych usług. Dlatego zobowiązano Dyrektora MOPS żeby osoby , które 
takiej opieki potrzebują były tak wyprowadzone, aby było to dobrze. Obecnie te usługi są 
wykonywane  prawidłowo.  Poinformowała,  że  zgłosiły  się  osoby reprezentujące  instytucje 
opiekuńcze,  proponuje  się  osobom  starszym  ich  usługi,  ale  osoby  te  rezygnują  z  tych 
opiekunek. A więc można się domyślać, że nie jest to dobrze prowadzone. Ale jeśli będą 
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naprawdę te opiekunki z firm wyspecjalizowanych bardzo dobre i zadanie będzie prowadzone 
poprawnie to na pewno będą mieć zlecone prowadzenie takich usług.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk wyjaśnił  Pani  Dyrektor  MOPS,  że 
wniosek  o  zmianę  sposobu  wykonywania  usług  opiekuńczych  nad  osobami  starszymi, 
samotnymi i  niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania z  umów o pracę na umowy 
zlecenia  z  wyspecjalizowanymi  firmami  lub  organizacjami  „zrodził  się  jak  gdyby”  przy 
analizowaniu budżetu na rok 2009. Kiedyś opieką taką zajmowało się PCK i inne jeszcze 
instytucje.  To były jednak inne czasy i  nie  da się  tego jakoś  wiarygodnie ocenić.  To,  że 
opiekunki  z  MOPS-u to  dobrze  robią  to  jest  fakt.  Celem podjęcia  takiego wniosku było 
ograniczenie  kosztów  funkcjonowania  tej  opieki.  Następnie  zwrócił  się  z  pytaniem:  Jak 
wyglądają koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2008. Czy 
zostały wprowadzone koszty obniżenia obsługi bankowej? Poprosił Panią Dyrektor MOPS, 
aby informacje na  temat kwestii finansowych były przygotowane na najbliższą sesje Rady 
Miejskiej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Krystyna Put udzieliła  odpowiedzi, 
informując  Pana  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej,  że  odnośnie  kosztów  związanych  z 
obsługą bankową przysłała jasne i czytelne wyjaśnienia. Dyrektor MOPS nie wybiera ofert 
bankowych. Zobowiązała się, że informację odnośnie kwestii finansowych uzupełni na sesję 
lutową. Natomiast nie zgadza się z takim stwierdzeniem, że pracownicy MOPS-u mówią cos 
źle na temat opiekunek z innych firm.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że celem komisji jak i Rady 
Miejskiej  było  to,  aby  oprócz  stałych  opiekunek  były  również  opiekunki  z  firm 
wyspecjalizowanych, aby mieć takie porównanie jak to się sprawdzi.

Radny Franciszek Brzyk zauważył,  że  jest  to  specyficzna grupa  ludzi,  która  korzysta  z 
pomocy  MOPS-u.  Praca  pracowników  socjalnych  w  ośrodku  jest  naprawdę  obecnie  na 
wysokim  poziomie.  Jest  to  bardzo,  niestety  trudna  też  praca.  Poinformował  również,  że 
intencją Rady Miejskiej było, aby zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Gminy Brzesko 
na te dwa dodatkowe etaty, ale w innej jak gdyby formie. 

Radny  Stanisław  Góra zwrócił  się  z  pytaniem:  Czy   odnośnie  propozycji  dotyczącej 
zatrudnienia pracowników socjalnych z firm wyspecjalizowanych, spoza MOPS-u przyniesie 
korzyści  wymierne  dla  Gminy  Brzesko?  Bo  jeśli  będzie  odpowiednie  zestawienie 
wskaźników nakładów w stosunku do  osób tak  z  MOPS jak  i  innych i  okaże  się,  że  te 
wskaźniki są porównywalne to co wtedy?
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Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel poinformował, że aby takie usługi opiekuńcze 
świadczyć trzeba mieć bardzo zaawansowane kompetencje. Jeśli będzie ogłoszony przetarg 
na prowadzenia usług opiekuńczych to w specyfikacji przetargowej wszystko będzie ujęte. 
Każdy pracownik socjalny w MOPS-ie  będzie  poddany odpowiedniej  analizie.  Pracownik 
socjalny ma mieć wysokie kwalifikacje, ponieważ to jest działanie w obrębie osób trudnych. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Put udzieliła odpowiedzi, że 
można prowadzenie usług opiekuńczych wykonywać w innej formie, ale można to zrobić 
dopiero w miesiącu marcu. Ze względu na porę rok teraz tego w styczniu nie można robić.

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel poinformował, że w znacznej części ośrodek 
finansowany jest ze środków spoza budżetu Gminy Brzesko, a więc ten pilotaż jeśli chodzi o 
prowadzenie  usług  opiekuńczych  przez  osoby  
z firm wyspecjalizowanych do tego celu dotyczy w części.

Radna Jadwiga Kramer zwróciła się z pytaniem: Czy powstała taka myśl, aby na terenie 
Gminy Brzesko powstał dom opieki wsparcia dziennego dla osób z głębokim upośledzeniem 
umysłowym  lub  fizycznym  jak  również  dla  osób  starszych?  Ile  godzin  dziennie  opieki 
przypada na 1 etat? Dlaczego zmieniły się koszty 1 godziny tej opieki? Jaki jest obecnie koszt 
pobytu danej osoby w Domu Pomocy Społecznej? Ile przybyło miejsc w noclegowni na ulicy 
Cegielnianej w Brzesku? Ile średnio trwa pobyt danej rodziny w Hostelu?

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Krystyna  Put udzieliła  odpowiedzi 
informując,  że  osoby  starsze  samotne  najczęściej  spotykają  się  w  Klubach  Seniora,  w 
świetlicach swojego miejsca zamieszkania, ponieważ jest problem z dojazdem takich osób. 
Jeśli chodzi o koszty opieki to ta odpłatność kształtuje się w zależności od uchwały Rady 
Miejskiej,  która  jest  zgodna z Rozporządzeniem Ministra.  Dzienna opieka jest  od 1 do 3 
godzin dziennie w zależności od potrzeby danej osoby. Koszt pobytu osoby w Domu Pomocy 
Społecznej waha się w granicach od 400 do 1.800 złotych, a w niektórych przypadkach nawet 
2.200 złotych. Czas pobytu w Hostelu jest różny. Najczęściej jest to od 3 do 4 doby.  Jeśli 
chodzi  o  funkcjonowanie  noclegowni  to  w tym miejscu podziękowała  Radzie  Miejskiej  i 
Panu Burmistrzowi  za  to,  że  ta  noclegownia  funkcjonuje  prawidłowo.  Jest  urządzona  na 
wysokim  standarcie.  Obecnie  zachodzi  potrzeba  zakupu  łóżek  piętrowych  gdzie  można 
byłoby urządzić od 15-16 miejsc w noclegowni. Obecnie jest w noclegowni 7 stałych miejsc.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski zwrócił  się  z  pytaniem:  Czy  jeśli  w 
noclegowni przebywają osoby z innej gminy to te gminy partycypują w kosztach utrzymania 
tej noclegowni?
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Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Krystyna  Put udzieliła  odpowiedzi 
informując, że różnie to jest, czasami jest to osoba bezdomna.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk zwrócił  się  z  pytaniem:  Czy  jest 
możliwość zapoznania się z projektem specyfikacji na obsługę osób z MOPS-u?

Zastępca Burmistrza  Brzeska  Jerzy  Tyrkiel udzielił  odpowiedzi,  że  tak.  Projekt  takiej 
specyfikacji będzie dostępny na stronach internetowych.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujący wnioski:
Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzesku za okres 2008 roku i wyjaśnieniami Pani Dyrektor MOPS na zadawane 
pytania, a następnie komisja zawnioskowała do Burmistrza Brzeska o uzupełnienie informacji 
MOPS  
o kwestie  finansowe dotyczące roku 2008 na najbliższą sesję  Rady Miejskiej  tj.    na 11 
02.2009 r. Głosowano jednogłośnie.

Ad.  4
        Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2009.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław Wiśniowski przedstawił  propozycje  do  planu  pracy 
komisji na rok 2009, wg załącznika do protokołu.

Po analizie propozycji, komisja przyjęła  jednogłośnie plan pracy komisji na rok 2009 jak 
niżej: 

STYCZEŃ
SPRAWOZDANIE   Z   FUNKCJONOWANIA   MIEJSKIEGO   OŚRODKA   POMOCY 
SPOŁECZNEJ  W  BRZESKU   ZE   SZCZEGÓLNYM   UWZGLĘDNIENIEM   KOSZTÓW 
FUNKCJONOWANIA.  
 LUTY 
REALIZACJA  WNIOSKÓW  KOMISJI  ZA  OKRES  STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2008 r.
OCENA  PRZYGOTOWAŃ DO   REALIZACJI   PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH   W 
GMINIE  BRZESKO  ZAPLANOWANYCH W  BUDŻCIE  NA  2009 r.
MARZEC
ZAOPINIOWANIE  WYKONANIA  BUDŻETU  ZA  ROK  2008.
ANALIZA  WYDATKÓW   ZWIĄZANYCH  Z  FUNKCJONOWANIEM   POSZCZEGÓLNYCH 
WYDZIAŁÓW    U.  M.   W  BRZESKU  (  WYNAGRODZENIA,  TELEFONY,  SAMOCHODY, 
DELEGACJE, DODATKI  SŁUŻBOWE)
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KWIECIEŃ
OCENA  FUNKCJONOWANIA  SPÓŁEK  MIEJSKICH  Z  UWZGLĘDNIENIEM 
PRZEDSTAWIONYCH  PRZEZ  NIE STRATEGI ROZWOJU.
MAJ
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI WPŁYWÓW DO  BUDŻETU  Z TYTUŁU PODATKU 
OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.
CZERWIEC
WYKUP   I   ZAMIANA  GRUNTÓW  –  OMÓWIENIE   STOPNIA  REALIZACJI  ZADAŃ   W 
RAMACH  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH  ZAPLANOWANYCH W  BUDŻECIE  NA 2009  ROK.
SIERPIEŃ
OPINIOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO  ZA I PÓŁROCZE 2009 r. 
WRZESIEŃ
 OPRACOWANIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU GMINY BRZESKO NA ROK 2010.
PAŹDZIERNIK
REALIZACJA  INWESTYCJI  W GMINIE  BRZESKO.
LISTOPAD
OMÓWIENIE   PROPOZYCJI   ZMIAN W  PODATKACH  LOKALNYCH NA 2010 
GRUDZIEŃ
OPINIOWANIE PROJEKTU  BUDŻETU  GMINY BRZESKO NA ROK  2010.

Ad.  5
        Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W  sprawach  bieżących  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Wiśniowski zapoznał  z 
następującymi pismami: 

• Pismo Dyrektorów Publicznych Przedszkoli Gminy Brzesko w sprawie  zwiększenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, w 
celu  ustalenia  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  nie  będących 
nauczycielami,

• Pismo  pracowników  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Brzesku  w  sprawie 
wyrażenia  zgody,  na  możliwość  korzystania  z  obiadów  przygotowywanych  w 
stołówce Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku.

Radny Franciszek  Brzyk w  nawiązaniu  do  przedłożonego  pisma,  w  sprawie  wyrażenia 
zgody,  na  możliwość  korzystania  z  obiadów  przygotowywanych  w  stołówce  Publicznej 
Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Brzesku  poinformował,  że  przepisy  w  tej  kwestii  są  nie 
jednoznaczne.  W  powyższej  sprawie  rozmawiał  z  Panią  Skarbnik  Gminy  Brzesko.  Pani 
Skarbnik i Burmistrz Brzeska wystąpili do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o 
zajęcie  stanowiska  w  przedmiotowej  sprawie.  Po  otrzymaniu  opinii  z  RIO  Burmistrz 
podejmie odpowiednia decyzje w powyższej sprawie.
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Naczelnik  Wydziału  Budżetowo  Księgowego  Barbara  Odroń  Ferenc przedstawiła  i 
omówiła następujące pisma:

• Pismo (prośba)  Pani  Marii  Pukal  dotyczące  rozłożenia  na  raty  zaległości  z  tytułu 
budowy  kanalizacji  i   umorzenia  odsetek  od  zaległości  głównej.  Pismo  stanowi 
załącznik do protokołu.

• Pismo (prośba) Pana Tadeusza Pomazańskiego dotyczące umorzenia części zaległości 
z  tytułu  budowy  kanalizacji  oraz  odsetek  od  całej  kwoty  zadłużenia,  a  także  o 
rozłożenie pozostałej kwoty zaległości na raty. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

• Pismo (prośba) Państwa Anny i  Stanisława Stępak o umorzenie zaległości z tytułu 
budowy kanalizacji wraz z odsetkami. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

• Pismo (prośba)  Pani  Małgorzaty Wójcik dotyczące rozłożenia  na raty  zaległości  z 
tytułu budowy kanalizacji i umorzenia odsetek od zaległości głównej. Pismo stanowi 
załącznik do protokołu.

• Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009.

Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski przedstawił następujące pisma: 
• Pismo  Pani  Krystyny  Zych  w  sprawie  umorzenia  zaległości  finansowych  wobec 

Gminy Brzesko. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
• Pismo z dnia 05 stycznia 2009 roku Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” 

w Szczepanowie.
• Pismo (protest) z dnia 12 stycznia 2009 roku mieszkańców Mokrzyskach ul. Na Stoku 

odnośnie  przyjętego  przez  Radę  Miejską  
w Brzesku budżetu Gminy Brzesko na rok 2009,

• Pismo z dnia 14 stycznia 2009 roku Pana Pawła Majdy odnośnie parkingów na terenie 
miasta,

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w 
drodze przetargu.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Jadwiga  Kramer omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. Poinformowała, że 
do  zbycia  w  drodze  przetargu  przeznaczone  są  nieruchomości  oznaczone  jako  działki 
ewidencyjne:  848/22,  849/6,  1250/11,  1250/14,  1250/23,  1250/25,  1250/29  oraz  852/15. 
Działki  te  położone  są  na  trenie  Osiedla  „Solskiego”  w  Brzesku.  Wartość  tych  działek 
przekracza 200.000,00 złotych i dlatego zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miejską 
decyzji  w  przedmiotowej  sprawie.  Poinformowała,  że  Komisja  Gospodarki  Komunalnej 
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projekt przedmiotowej uchwały analizowała i wydała opinię negatywną. Sugeruje aby Gmina 
Brzesko wystąpiła do Spółdzielni Mieszkaniowej z ofertą wykupu 1/5 części współwłasności 
dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1250/16 i 1250/17.

 Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie :

Komisja  zapoznała  się  z  pismem  pracowników  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w 
Brzesku oraz  Publicznego Gimnazjum Nr  2  w Brzesku dotyczącym wyrażenia  zgody na 
możliwość  korzystania  z  obiadów  przygotowywanych  w  stołówce  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Brzesku. W związku z brakiem  jednoznacznych zapisów w ustawie o 
systemie oświaty umożliwiających korzystanie z posiłków  na stołówkach szkolnych przez 
nauczycieli, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydanie stosownego zarządzenia w 
przedmiotowej sprawie. Głosowano jednogłośnie.

Komisja zapoznała się z pismem Pani Marii Pukal zam. Jasień w sprawie rozłożenia na raty 
zaległości  oraz  umorzenie  odsetek  od  zaległości  z  tytułu  budowy  kanalizacji.  Komisja 
wyraża zgodę na rozłożenie zaległości na raty zgodnie z prośbą wnioskodawcy. Głosowano 
jednogłośnie.

Komisja zapoznała się z pismem Pana Tadeusza Pomazańskiego zam. Jadowniki w sprawie 
umorzenia  części  zaległości  w  kwocie  1.000,00  złotych  oraz  odsetek  od  całej  kwoty 
zaległości, a także o rozłożenia pozostałej kwoty zaległości w wysokości 1.504,00 złotych na 
raty po 70,00 złotych miesięcznie z tytułu budowy kanalizacji. Komisja   wyraża zgodę na 
rozłożenie zaległości na raty.  Głosowano jednogłośnie.

Komisja zapoznała się z pismem Pani Małgorzaty Wójcik zam. Jasień w sprawie rozłożenia 
na raty zaległości oraz umorzenie odsetek od zaległości z tytułu budowy kanalizacji. Komisja 
wyraża zgodę na rozłożenie zaległości głównej  na raty,  oraz umorzenie odsetek od tych 
zaległości zgodnie z prośbą wnioskodawcy. Głosowano jednogłośnie.

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  pismo  (prośbę)  pani  Anny  Stępak 
zam.Wokowice  o  umorzenie  zaległości  głównej  oraz  odsetek  od  tych  zaległości  z  tytułu 
budowy kanalizacji .
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2009.  Równocześnie  komisja  zawnioskowała  do  Burmistrza  Brzeska  o  zaproszenie  Pani 
Dyrektor SP ZOZ na najbliższą sesję Rady Miejskiej, celem dokonania przybliżenia wniosku 
w sprawie dofinansowania remontu Oddziału Rehabilitacji. Głosowano jednogłośnie. 
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Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Pani  Krystyny  Zych  zam.  Brzesko  w  sprawie  o 
umorzenie zadłużenia. Komisja zwraca się z prośbą do Pana Prezesa Miejskiego Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Brzesku  o  pozytywne  rozpatrzenie  prośby  w/w 
wnioskodawcy i udzielenie komisji informacji o sposobie załatwienia sprawy. Pismo w 
załączeniu. Głosowano jednogłośnie.

Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie 
nieruchomości gruntowej w drodze przetargu i  opiniuje w/w projekt uchwały negatywnie. 
Jednocześnie wnioskuje o wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej z ofertą wykupu 1/5 
części  współwłasności  dwóch  działek  
Nr 1250/16 i 1250/17. Głosowano jednogłośnie.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodniczący  Komisji  Mirosław Wiśniowski podziękował 
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Posiedzenie trwało od godziny 1200 do godziny 1600 .

       Protokołowała

    Bogumiła Łanocha                                                             Przewodniczący 

                                                                                   Komisji Gospodarki Finansowej 
  Rady Miejskiej w Brzesku 
                                                                    
 mgr Mirosław Wiśniowski 
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