
                                                                       Burmistrz Brzeska
                                                                     Grzegorz Wawryka

Nasz znak : BR.IX.0064/1/29/2008/BŁ                           Brzesko, dnia : 15.12.2008 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu  12  grudnia  2008  roku  podjęte zostały następujące wnioski i 
opinie :

1. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  z  projektem  budżetu  Gminy  Brzesko  na  rok  2009:   
Jako autopoprawki Burmistrza przyjęła następujące zmiany:

a) zwiększenie  dochodów w dziale  801  –  oświata  i  wychowanie,  rozdział 
80104  –  Przedszkola  o  kwotę  65.872  zł.  z  tytułu  zwrotów  dotacji 
otrzymanych  z  innych  gmin  z  tytułu   uczęszczania  do  przedszkoli  nie 
prowadzonych przez Gminę Brzesko, dzieci będących mieszkańcami tych 
gmin; spowoduje to zwiększenie dochodów ogółem z kwoty 77.021.847 zł. 
do kwoty 77.087.719 zł.

b) w dziale  010 – Rolnictwo i  łowiectwo,  rozdział  01010 –  Infrastruktura 
wodociągowa i sanitaryjna wsi zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 
zł. na realizację zadania „Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej”, tj. 
z kwoty 2.300.000 zł. do kwoty 2.400.000 zł.

c) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne :
• w  zadaniu  ITK/23  zwiększa  się  o  50.000  zł.  wydatki  pozostałe  na 

dokumentację okresów przyszłych,
• zwiększa  się  wydatki  majątkowe  o  łączną  kwotę  265.460  zł.  na 

zadaniach:
     - budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu - 20.000 zł.

            - budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku – 180.000 zł.
            - budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku – 
50.000 zł. 
            - odnowa centrum wsi Mokrzyska – 15.460 zł.;
d) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 

zwiększa się wydatki o kwotę 56.400 zł. z przeznaczeniem na realizację 
inwestycji „Budowa drogi cmentarnej w Porębie Spytkowskiej”;

e) w dziale  700 –  Gospodarka  mieszkaniowa,  rozdział  70095 –  Pozostała 
działalność  zwiększa  się  wydatki  majątkowe  o  kwotę  13.620  zł.   z 
przeznaczeniem  na  realizację  inwestycji  „Odnowa  centrum  wsi 
Mokrzyska”;



f) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin 
(miast  i  miast  na  prawach powiatu)  zwiększa się  wydatki  majątkowe o 
kwotę      140.000 zł. na realizację zadania „Termomodernizacja budynku 
Urzędu Miejskiego w Brzesku”, tj. z kwoty 400.000 zł. do kwoty 540.000 
zł.;

g) w  dziale  801  –  Oświata  i  wychowanie,  rozdział  80101  –  Szkoły 
Podstawowe zmienia się nazwę inwestycji „Termomodernizacja budynku 
Szkoły  Podstawowej  Nr  3  w  Brzesku”  na  „Remont  i  modernizacja 
budynków Szkoły  Podstawowej  Nr  3  w Brzesku i  Gimnazjum Nr  2  w 
Brzesku” i dokonuje się zwiększenia wydatków na tym zadaniu o kwotę 
130.000 zł., tj. z kwoty 370.000 zł. do kwoty      500.000 zł.;

h) w  dziale  801  –  Oświata  i  wychowanie,  rozdział  80104  –  Przedszkola 
dokonuje  się  zwiększenia  wydatków o  kwotę  150.000  zł.  na  realizację 
zadania  inwestycyjnego  „Adaptacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  w 
Buczu na potrzeby przedszkola”, tj. z kwoty 450.000 zł. do kwoty 600.000 
zł.;

i) w  dziale  801  –  Oświata  i  wychowanie,  rozdział  80101  –  Szkoły 
podstawowe dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 123.000 zł. na 
realizację zadania „Odnowa centrum wsi Mokrzyska”, tj. z kwoty 72.578 
zł. do kwoty 123.000 zł.;

j) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja zmienia 
się  nazwę inwestycji  „Termomodernizacja  budynku Gimnazjum Nr 2 w 
Brzesku na „Remont  i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Brzesku  i  Gimnazjum Nr  2  w Brzesku”  i  dokonuje  się  zwiększenia 
wydatków na tym zadaniu o kwotę 260.000 zł., tj. z kwoty 250.000 zł. do 
kwoty 510.000 zł.

k) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się 
zwiększenia  wydatków  o  kwotę  68.070  zł.  na  realizację  zadania 
inwestycyjnego „Odnowa centrum wsi Mokrzyska”;

l) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Kolektory słoneczne – BOSiR” 
z kwotą 330.000 zł.;

m) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
wprowadza się zadanie inwestycyjne „Odnowa centrum wsi Mokrzyska” z 
kwotą 99.850 zł.

Głosowano jednogłośnie.

Jako  autopoprawki  Burmistrza  po  analizie  i  dyskusji  na   komisjach  przyjęła  następujące 
zmiany:
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a) środki w wysokości 385.000 zł. zaplanowane w dziale 600 – Transport  i 
łączność, rozdział  60014 – Drogi publiczne powiatowe przeznaczone na 
remonty  i  budowę  chodników przy  drogach  powiatowych  zapisać  jako 
pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego;

b) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność 
zmniejsza  się  wydatki  o  łączną  kwotę  156.389  zł.  poprzez  dokonanie 
następujących zmian:

• w zadaniu BOSiR/02 zmniejsza się wydatki o kwotę 24.800 zł.   w 
następujących pozycjach:
- obsługa parkometrów – 16.000 zł., tj. z kwoty 18.000 zł. do kwoty 
2.000 zł.
- usługi ochroniarskie – 8.800 zł., tj. z kwoty 10.000 zł. do kwoty 
1.200 zł.

• w zadaniu BOSiR/02 zwiększa się wydatki o kwotę 63.411 zł.  w 
następujących pozycjach:
- zatrudnienie pracowników kontroli (planowane zatrudnienie 3 
  osób zwiększyć do liczby 5 osób) i egzekucji (1 osoba) w okresie 
V – XII – 9.411 zł., tj. z kwoty 75.290 zł. do kwoty 84.701 zł.
- druk bloczków opłaty parkingowej (nowa pozycja) – 14.000 zł.
- prowizja za sprzedaż kart postojowych – 10% (nowa pozycja) – 
40.000 zł.

• wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  195.000  zł.  poprzez 
ograniczenie  zakupu  parkometrów  z  18  do  3  sztuk,  tj.  z  kwoty 
234.000 zł. do kwoty 39.000 zł. 

c) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 –
    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w zadaniu
    BK/04 zmniejsza się wydatki o 10.000 zł. na koszty i prowizje

                       bankowe, tj. z kwoty 30.000 zł. do kwoty 20.000 zł.;
             d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
                 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
                 dokonuje się zwiększenia na zadaniu BK/08 o kwotę 20.000 
                 zł.    z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MOK na 
                 działalność świetlic;

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 –
    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększenie
    wydatków o kwotę 100.000 zł. na zadaniu EKS/01 z
    przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń sportowych
    realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. z kwoty 
    590.000 zł. do kwoty 690.000 zł.
f)  wykreślenie w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w
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    energię elektryczną, gaz  i wodę, rozdziale 40002 –
    Dostarczanie wody kwoty 367.000 zł.  zaplanowanej  na 
   dopłatę do cen wody  dla mieszkańców;
g)  z dochodów ze zwrotów dotacji otrzymanych z innych gmin z
     tytułu  uczęszczania do przedszkoli nie prowadzonych przez
     Gminę Brzesko, dzieci będących mieszkańcami tych gmin –
     przeznaczyć kwotę 65.000 zł. Na zwiększenie wydatków
     majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 
     60004 – Lokalny transport zbiorowy na zwiększenie udziałów
     w MPK Sp. Z o.o. w celu zakupu Bus-a dla potrzeb tej Spółki;
h)  w dziale 600 – Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi 
     publiczne gminne w zadaniu KD/01 zwiększyć wydatki na
     umowy zlecenia – prace drogowe i porządkowe o kwotę
     40.000 zł., tj. z kwoty 32.000 zł. do kwoty 72.000 zł.; 
     jednocześnie w zadaniu KD/02 zmniejszyć wydatki związane
     z zatrudnieniem przy pracach publicznych i interwencyjnych
     o kwotę 40.000 zł., tj. z kwoty 111.684 zł. do kwoty 71.684 
i)  z części środków uzyskanych ze zmian w dziale 600 – 
    Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność
    przeznaczyć kwotę 30.000 zł. Na zakup toalet przenośnych i 
    parasoli z logo Miasta Brzeska;
j)  z części środków uzyskanych ze zmian w dziale 600 –
    Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność
    przeznaczyć kwotę 15.000 zł. Na zakup potrzebnych
    materiałów na dokończenie budowy boksu garażowego dla
    potrzeb OSP w Wokowicach;
k) pozostałą kwotę ze zmian w dziale 600 – Transport i łączność,
    rozdział 60095 – Pozostała działalność, tj. kwotę 6.389 zł. oraz
    pozostałą kwotę z wprowadzanych autopoprawką Burmistrza
    dochodów, tj. kwotę 872 zł. oraz część środków uzyskanych ze
    zmian w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
    elektryczną, gaz  i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, 
    tj. 12.739 zł.  (co daje kwotę 20.000 zł. ) przeznaczyć na
    dalszą rozbudowę monitoringu Miasta Brzeska;
l)  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
    rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 
    kwotę 60.000 zł. Ujętą w dotacji podmiotowej dla MOK a
    przypisaną świetlicy  przy ul. Browarnej  przeznaczyć  na 
    rezerwę celową – „zarządzanie obiektem Kręgielni;
ł)  w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 –
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    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zadaniu
    EKS/03 dokonać zmian w następujących pozycjach:

• zmniejsza  się  kwotę  w  pozycji  wpisowe  dla  młodzieży  Gminy 
Brzesko do  Halowej Powiatowej Ligii Piłki nożnej z kwoty 6.000 
zł. do kwoty 3.000 zł.

• dodaje się pozycję pn.:   dofinansowanie zawodów kręglarskich i 
przeznacza się na jego realizację kwotę 3.000 zł. 

Głosowano  jednogłośnie

Ponadto komisja Gospodarki Finansowej zawnioskowała następujące zmiany:
 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – 

Domy i  ośrodki kultury,  świetlice i  kluby, kwotę 40.000 zł.  zaplanowaną 
jako dotacja na „Zakup sprzętu nagłaśniającego – Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku” przesunąć na dotację podmiotową na działalność bieżącą MOK z 
przeznaczeniem na wybicie dukata lokalnego Gminy Brzesko –  głosowano 
jednogłośnie;

w  dziale  750  –  Administracja  publiczna,  rozdział  75075  –  Promocja  jednostek 
samorządu terytorialnego, kwotę 12.000 zł. zaplanowaną jako wydatek majątkowy na 
„Rozwój  usług  i  zwiększenie  sieci  Brzeskie  Hotspoty”  przeznaczyć  na  pokrycie 
wydatków  związanych  z  wypożyczeniem  sztucznego  lodowiska  –  głosowano 
jednogłośnie;

 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 
– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w zadaniu ITK/04 – Bieżące 
utrzymanie  zieleni  miejskiej  wraz  z  przylegającymi  chodnikami,  kwotę 
20.000 zł. z pozycji „utrzymanie placów zabaw: Bucze, Sterkowiec, Okocim, 
Poręba  Spytkowska,  ul.  Świerkowa”  przeznaczyć  na  pokrycie  kosztów 
wypożyczenia sztucznego lodowiska – głosowano jednogłośnie;

 z  części  środków  uzyskanych  ze  zmian  w  dziale  400  –  Wytwarzanie  i 
zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz   i  wodę,  rozdziale  40002  – 
Dostarczanie  wody,  kwotę  24.000  zł.  przeznaczyć  na  pokrycie  kosztów 
wypożyczenia sztucznego lodowiska – głosowano jednogłośnie.

2. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  działania  Burmistrza  Brzeska  prowadzone  w 
zakresie dofinansowania zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych (W T Z) w ciągu 
roku budżetowego 2009.
3. Wniosek
Komisja  ponownie  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  sprzedaż  samochodu  osobowego 
marki Polonez. Głosowano jednogłośnie.
4. Wniosek
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Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  przygotowanie  na  najbliższą  sesję  Rady 
Miejskiej analizy kosztów utrzymania poszczególnych samochodów służbowych w Urzędzie 
Miejskim. Głosowano jednogłośnie.
5. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  sprecyzowanie  zadania  ITK/92  budowa 
kanalizacji w Gminie Brzesko.  Głosowano jednogłośnie.
6. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie przez Radcę Prawnego Urzędu 
Miejskiego  opinii  na  temat  procedury  wydawania  miesięcznika  BIM w formie  konkursu 
(przetargu)  w  świetle  aktualnych  przepisów  prawa  w  tym  zakresie.  Głosowano  przy  4 
głosach za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się od głosu.
7. Wniosek
Komisja  wnioskuje  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.  Głosowano 
jednogłośnie.
8. Opinia
Komisja pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała zmiany do budżetu Gminy Brzesko na rok 
2008.
9. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała aby ujętą w budżecie kwotę 3.000 złotych na 
zakup urządzenia selektywnego alarmowania dla OSP w Wokowicach przeznaczyć na zakup 
tego urządzenia ale dla potrzeb OSP w Porębie Spytkowskiej.

 10. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Zarządzenia Burmistrza Brzeska w sprawie :

• ustalenia  stawki  czynszu  najmu  lokalu  użytkowego  przy  ulicy  Kościuszki  4  o 
powierzchni użytkowej  88,56 m2 dla  najemcy Terenowego Ośrodka Rehabilitacji  i 
Wsparcia  Społecznego  Niesłyszących  w  Tarnowie,  Koło  Terenowe w Brzesku  na 
okres  od  
1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 2,00 złote (netto) za 1m2,

• ustalenia  stawki  czynszu  najmu  lokalu  użytkowego  przy  ulicy  Kościuszki  4  o 
powierzchni użytkowej  34,73 m2 dla  najemcy Terenowego Ośrodka Rehabilitacji  i 
Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Tarnowie, Punkt Logopedyczny w Brzesku 
na okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 2,50 złote (netto) 
za 1m2,
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• ustalenia  stawki  czynszu  najmu  lokalu  użytkowego  przy  ulicy  Kościuszki  12  o 
powierzchni użytkowej 33,40 m2 dla najemcy Klubu Abstynentów „Szansa” na okres 
od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 10,00 złote (netto) za 1m2,

• ustalenia  stawki  czynszu  najmu  lokalu  przy  ulicy  Okocimska  1  w  Brzesku  o 
powierzchni użytkowej  57,20 m2 dla najemcy Małopolskiego Zarządu Melioracji  i 
Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, Rejon Nadzoru 
Urządzeń  w  Brzesku  na  okres  od  1  stycznia  2009  do  31  grudnia  2009  roku  w 
wysokości 4,50 złote (netto) za 1m2,

• ustalenia  stawki  czynszu  najmu  lokalu  użytkowego  przy  ulicy  Kościuszki  12  o 
powierzchni użytkowej 47,40 m2 dla najemcy Sądu Rejonowego w Brzesku Ośrodek 
Kuratorski na okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 1,00 
złote (netto) za 1m2,

• ustalenia  stawki  czynszu  najmu  lokalu  użytkowego  przy  Placu  Żwirki  
i  Wigury 8 o powierzchni  użytkowej  11,16m2 dla  potrzeb Zarządu Osiedla  „Stare 
Miasto” na okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 2,00 złote 
(netto) za 1m2.

11. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem z dnia 8 grudnia 2008 roku Ludowego Klubu Sportowego 
„Iskra” w Szczepanowie, dotyczącym wniosku o  zabezpieczenie w budżecie na rok 2009 
środków finansowych na budowę szatni klubu. W związku z tym, że budżet na rok 2009 
został domknięty komisja rozpatrzy przedmiotowy wniosk przy analizie wykonania budżetu 
Gminy Brzesko za I półrocze 2009. Głosowano jednogłośnie.

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