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Protokół Nr 11 /2015
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z
dnia 21 grudnia 2015 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.11.00-16.10
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji;
Leszek Klimek – członek komisji;
Franciszek Brzyk – członek komisji;
Grzegorz Kolbusz – członek komisji;
Stanisław Góra- członek komisji.

6. Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji;
Nieobecny Radny Adam Smołucha- członek komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Burmistrz Grzegorz Wawryka;
 Skarbnik Celina Łanocha;
 Naczelnik Józef Cierniak;
 Naczelnik Bogdan Dobranowski;
 Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel;
 Mieszkaniec Brzeska Pan Edward Ormiański.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył
Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia komisji:
1. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2016.
2. Analiza realizacji wniosków komisji za I półrocze 2015 r.
3. Plan pracy Komisji na rok 2016 ( proszę członków komisji o
przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2016).
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów
uchwał na sesję w miesiącu grudniu br. – projekty uchwał
przesłane w wersji elektronicznej.
Komisja ustaliła, że w pkc.1 Naczelnik Józef Cierniak omówi 2 projekty uchwał w
sprawach oświatowych.
Porządek posiedzenia komisji z uwagą został przyjęty jednogłośnie.
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Inspektor Iwona Burnóg omówiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli , oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu i zakresu prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji. Przedstawiła proponowane zmiany w podstawie prawnej
oraz pozostałe zmiany w załącznikach do projektu uchwały w samej treści uchwały w
porównaniu do wersji obowiązującej w br.
W dyskusji nad projektem uchwały komisja zwróciła szczególną uwagę na zapisy dot.
przeprowadzenia kontroli gdzie jest uszczegółowione co powinno zawierać
upoważnienie do kontroli , kto może przeprowadzać kontrolę oraz nowy zapis co może
kontrolujący. Komisja omówiła zasady przedkładania ksiąg finansowych w czasie
kontroli do wglądu jeżeli nie ma księgowej w placówce na miejscu oraz co w przypadku
jeżeli właściciel nie przedstawi takich ksiąg finansowych do kontroli, co jest sankcją w
takim przypadku , czy jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że dotacja zostanie
wstrzymana.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, a co w takim przypadku jeśli właściciel
nam nie udostępni ksiąg finansowych bo nie chce albo ich nie ma. Czy to jest
równoznaczne ze stwierdzeniem, że środki są źle wydatkowane?, jeśli dotacja zostanie
odebrana to na jakiej podstawie. Musi być taki zapis w uchwale.
Radny Franciszek Brzyk wyjaśnił, że wszystkie jednostki, które nie są budżetowe
mogą prowadzić w różny sposób swoją księgowość, ale muszą ją prowadzić dlatego
też każdy taki przedsiębiorca zgłasza do US kto prowadzi księgowość i gdzie są
przechowywane dokumenty finansowo – księgowe i kto ma obowiązek przedstawiania
ich do kontroli i gdzie mają być dostarczone.
Naczelnik Józef Cierniak przybliżył w jaki sposób jest dostarczana dokumentacja
finansowo księgowa do kontroli w placówkach niepublicznych i jest to w interesie
osoby, która to prowadzi. Jeśli taka dokumentacja nie zostanie dostarczona to zespół
kontrolny powiadamia zarówno Burmistrza jak i Skarbnika Gminy z propozycją
wstrzymania dotacji. W uchwale się jednak takich zapisów nie wpisuje.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że taki zapis winien być w uchwale
zawarty, że w przypadku nie dostarczenia dokumentacji w ustalonym terminie dotacja
przedmiotowa zostaje wstrzymana na wskutek braku możliwości rozliczenia tej dotacji.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, że należy ten zapis skonsultować z radcą prawnym
jeszcze przed sesją.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że należy również przedyskutować z
radcą prawnym możliwość wprowadzenia do uchwały zapisu co w przypadku gdy ktoś
nie przedstawi tych dokumentów, czy można zawrzeć zapis o zwrocie przyznanej
dotacji.
Po dyskusji komisja wyraziła opinię o treści:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli ,
oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu i zakresu
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji z uwagą tj. wprowadzenia zapisów
do uchwały dot. przypadków wstrzymania przedmiotowej dotacji ;
Naczelnik Józef Cierniak objaśnił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko;
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne
przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko;
Ad.1. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2016.
Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy
Brzesko na rok 2016. Przedstawiła dochody i proponowane wydatki budżetowe oraz
udzieliła odpowiedzi na złożone przez radnych zapytania dot. proponowanych
wydatków budżetowych w zakresie zadań:







Wykonanych udrożnieniach i modernizacji
cieków wodnych i rowów
melioracyjnych na terenie Gminy Brzesko w roku 2015 – Pani Skarbnik
przedstawiła komisji zestawienie przygotowane przez merytoryczny Wydział.
Przekazywania składek na rzecz Izb Rolniczych – 2% jest przekazywane jest to
obowiązek ustawowy i nie możemy tej kwoty nie przekazać.
Remontu rowu odwadniającego w Jasieniu Klonowa – Boczna - odpowiedzi na
zapytanie co zostało w tym zakresie wykonane udzieliła komisji Pani Kierownik
Maria Zachara – zapytanie złożył Przewodniczący Krzysztof Ojczyk.
Wielkości dopłat do działalności Spółki MPK – gdzie proponowana dotacja jest
niższa do lat poprzednich o kwotę 100 tysięcy złotych ,czy to ma spółce starczyć
na cały rok, czy w ciągu roku pozostała część zostanie dołożona – pani Skarbnik
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odpowiedziała iż założono, że powyższa kwota powinna spółce wystarczyć w
ciągu roku na działalność.
Wykonania rowu przydrożnego przy ul. Zacisze – jest bardzo potrzebne
odwodnienie tej ulicy, należy wykonać dokumentację w tym zakresie.
Wydatki na drogi na terenie Miasta i Gminy Brzesko zakup kruszywa itp.
Wydatki inwestycyjne na drogach , Pani Skarbnik przedstawiła radnym
zestawienie wykonanych remontów przygotowanych przez merytoryczny
wydział – na wszelkie zapytania w tym zakresie odpowiedzi udzielił naczelnik
Bogdan Dobranowski .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę, na wykonane inwestycje na ul.
Kusocińskiego oraz poinformował, że na ulicy Legionów Piłsudskiego na odcinku
drogi pomiędzy PSP nr 3, a ul. Partyzantów jest zapadnięta studzienka kanalizacyjna
która zagraża bezpieczeństwu kierowców tak samo jest przy ul. Czarnowiejskiej od
góry do świateł sygnalizacyjnych. Przewodniczący ustosunkował się do tematu
wykonywanych nakładek asfaltowych i obsadzania studzienek kanalizacyjnych w
drogach .
Radny Jarosław Sorys
ustosunkował się do tematu
budowy studzienek
kanalizacyjnych w drogach gminnych i sposobu wykonywania remontu ulicy
Starowiejskiej i Staropolskiej w Jadownikach.
Radny Stanisław Góra wyraził swoje zadowolenie z powodu uwzględnienia już
dawno zgłaszanych wniosków gdzie przy położeniu nowych nakładek asfaltowych
niwelowana jest różnica poziomów poboczy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk
zawnioskował o wykonanie remontu –
położenia nakładki asfaltowej na ulicy Legionów Piłsudskiego. W pierwszym etapie
należy wyremontować odcinek ulicy od Straży Pożarnej do skrzyżowania z ul.
Brzezowiecką wraz z remontem studzienek kanalizacyjnych. Ponadto radny zwrócił
uwagę iż trudno jest doszukać się w projekcie budżetu inwestycji zaplanowanych do
wykonania na Osiedlu Brzezowieckie i Osiedlu Jagiełły.
W dalszej dyskusji analizowano projekt budżetu gminy w zakresie następujących
zadań:


Radny Grzegorz Kolbusz zapytał w temacie utrzymania szalet miejskich,
opłaty za wodę i energię , abonamentu telefonicznego, bieżących kosztów
utrzymania – dlaczego gmina to opłaca?. – odpowiedzi udzielił naczelnik
Bogdan Dobranowski poinformował o planowanej zmianie administratora szalet
publicznych i zmian w tym zakresie.
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Radny Jarosław Sorys zaproponował, czy nie można połączyć administrowania
szalet miejskich z administrowaniem placu targowego , można im złożyć taką
propozycję?.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w temacie wykonanego remontu szalet
na Placu Kazimierza Wielkiego oraz wykorzystania środków finansowych w kwocie 380
tysięcy złotych na zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymania dróg gminnych
dojazdowych do pól i wykorzystanych środków na zakup kruszywa w br. Ponadto radny
zawnioskował o wysypaniem kruszywem ul. Biznesowej w Brzesku ponieważ
parkujące tam tiry spowodowały, że ta ulica jest nieprzejezdna . Naczelnik Bogdan
Dobranowski zobowiązał się ten problem rozwiązać mając na uwadze min. propozycje
zamontowania słupków ograniczających parkowanie tirów na ul. Bizensowej i
wysypanie jej kruszywem.
Radny Grzegorz Kolbusz nawiązał do tematu zabezpieczenia środków finansowych
na koszenie cmentarza żydowskiego w Brzesku. Zawnioskował by zainterweniować w
tej sprawie ponieważ ten cmentarz w ogóle nie jest koszony, a kwota jest wysoka.
Naczelnik Bogdan Dobranowski przypomniał zapisy porozumienia zawartego
pomiędzy Gminą Brzesko, a Gminą Żydowską w sprawie min. zasad sprzątania i
koszenia cmentarza.


Pani Skarbnik Celina Łanocha objaśniła proponowane wydatki budżetowe
w dziale 720 – informatyka .

W dyskusji komisja zwróciła uwagę na zaplanowane wydatki z tytułu utrzymywania
hotspotów, czy ktoś jeszcze ich używa, czy hotspoty są potrzebne mieszkańcom.
Członkowie komisji uznali, minęło już parę lat funkcjonowania hotspotów dlatego też
należy sprawdzić ile jest faktycznych wejść internetowych poprzez hotspoty i sprawdzić
to od strony kosztów , oraz jaki jest procent ich wykorzystania.
Przybyły na posiedzenie komisji Informatyk Pan Bogdan Kopeć przedstawił komisji
wyjaśnienia dot. zaplanowanych środków finansowych na rok 2016 na obsługę
informatyczną UM i Gminy Brzesko oraz dalsze potrzeby w zakresie funkcjonowania
hotspotów jak również jakie są potrzebne na ten cel środki finansowe.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w zakresie wydatków w dziale 700 –
zarządzanie nieruchomościami, obsługa spraw mieszkaniowych. Jak wygląda obecnie
rozliczanie się z MZGM , skąd te kwoty wynikają i co wchodzi w obsługę spraw
mieszkaniowych i co planujemy w tej kwocie.
Na zapytanie odpowiedziała Skarbnik Gminy Celina Łanocha – przedstawiła z
czego te kwoty wynikają i na jakie zdania są przeznaczone. Zdecydowania zasób naszej
substancji mieszkaniowej gminnej polepsza się z roku na rok i z informacji uzyskanych
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z wydziału merytorycznego wynika, że współpraca z MZGM jest coraz lepsza ,
poprawiła się , jest lepsza komunikacja, mamy większą kontrolę nad wydatkowaniem
środków na remonty ponieważ każdy remont jest uzgadniany z wydziałem co ma być
zrobione na jaką kwotę i lepiej się współpracuje. Gmina na tym nie zarabia ale na
pewno te środki są lepiej wydatkowane, bardziej efektywniej. Przynosi to efekty.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że dokładnie tak samo należy
pomyśleć w temacie oświaty. Następnie przewodniczący zapytał o wydatki związane
z nabyciem gruntów oraz wydatki majątkowe z tym związane na czym polega tam
różnica pomiędzy wydatkami skoro tak w pierwszym jak i drugim przypadku nabywamy
grunty do zasobu gminy, pytanie co chcemy nabyć.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha wyjaśniła, że w tych kwotach jest opłata za
wieczyste użytkowanie gruntów min. na Pomianowskim Stoku, natomiast na nabycia
gruntów i wydatki bieżące jest zaplanowana kwota około 32 tysiące złotych.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy w związku z ostatnimi wnioskami
komisji dot. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, coś się wydarzyło i zostały
wszczęte procedury zmierzające do sprzedaży tego wieczystego użytkowania nawet po
niższej cenie tak by nie trzeba było uwzględniać tak dużej kwoty w budżecie. Był czas
w tym roku by coś było można było zrobić w tym temacie dlatego o to pyta. Co mamy
w planie do nabycia do zasobów gminy za tą kwotę 403 tysięcy złotych.
Przewodniczący zapytał w temacie planowania przestrzennego – po raz kolejny
wpłynął wniosek do Burmistrza i do Biura Rady Miejskiej od Panów M. i R. dot. zmiany
planu zagospodarowania działek przy ul. Sądeckiej w Jasieniu, którzy chcą przystąpić
do zmiany planu, sposobu zagospodarowania tych działek. Pięć lat temu komisje
negatywnie zaopiniowały ten wniosek z braku środków w budżecie gminy. Z informacji
jakie posiada wynika, że mapy wysokościowe , które były potrzebne zostały już
zrobione tylko teraz jest kwestia pieniędzy bo mamy ważniejsze potrzeby, ale ten
wniosek skieruje ponownie do rozpatrzenia. W dalszej dyskusji komisja omówiła temat
możliwości zainwestowania wnioskodawców w budynki użyteczności publicznej min.
budowy domu spokojnej starości na tych terenach przy ul. Sądeckiej co spowoduje
dodatkowe miejsca pracy jak i podatki do budżetu gminy. Rodzi się tutaj pytanie i
należałoby to rozeznać od strony prawnej, czy wnioskodawcy mogliby przekazać
gminie np. darowiznę bo planowanie jest zadaniem własnym gminy i na zmianę planu
darowizny gmina przyjąć nie może, ale mogą np. darować gminie środki na
wybudowanie konkretnej ulicy w Brzesku. Przedkłada ten temat do rozwagi
szczególnie przy planowaniu przestrzennym na nowy rok. Wniosek skieruje na komisje
by temat ponownie omówić bo pierwotnie był problem finansowy, wysokościowy i
zalewowy .
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Inspektor Renata Pacura udzieliła komisji odpowiedzi na zapytania dot. obniżenia
cen sprzedaży działek gminnych z wieczystym użytkowaniem skarbu państwa i jak jest
ta sprzedaż zaplanowana w roku 2016 jak również przekwalifikowania gruntów
gminnych.
Skarbnik Gminy objaśniła :




zaplanowane wydatki na szkolenia pracownicze i podróże służbowe krajowe
pracowników UM i dlaczego ten plan jest większy od roku poprzedniego;
wydatki w zakresie obsługi informatycznej i co jest w tym zawarte;
promocja gminy dot. zawartych umów cywilno – prawnych przez Biuro Promocji
w roku 2015 i 2014 r. Pan Przewodniczący otrzymał takie zestawienie zawartych
umów przez BP.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – poinformował i zgłosił do protokołu iż nie
otrzymał takiej informacji. Ponadto Pan Przewodniczący zapytał w temacie:
-

planowanych środków finansowych na wynagrodzenie osobowe
pracowników UM i jakie środki są planowane na wolne etaty,
naprawę samochodów służbowych UM i kserokopiarek ;
usług pocztowych;
zakup usług telekomunikacyjnych,
windykacji zaległości podatkowych,
opłaty komornicze w porównaniu z rokiem 2015,
utrzymanie infrastruktury informatycznej UM;
zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
wykonania tablic informacyjnych na osiedlach w mieście – zawnioskował
o zabezpieczenie kwoty 5 tysięcy złotych na wykonanie tablicy z planem
osiedla Brzezowieckie..

Radny Jarosław Sorys przypomniał, że na sołectwach tablice informacyjne z
rozmieszczeniem ulic zostały wykonane ze środków sołeckich i Zarządy Osiedla również
mają takie pieniądze i mogą to sfinansować.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że każde osiedle dokładało się z
własnych środków do sfinansowania tablic informacyjnych mimo iż wydatkowanie
środków na wsi najczęściej dotyczy dróg, lamp oświetleniowych, a w mieście te środki
są inaczej wykorzystywane.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że taki wniosek leży od ubiegłego
roku. Jest kwota około 36 tysięcy złotych zabezpieczona na składkę na LGD, na składkę
jest 30 tysięcy więc pozostałą kwotę 6 tysięcy złotych przeznaczyć na ten cel. Na
pozostałych zadaniach na administracji publicznej są zaplanowane nadwyżki dlatego
PROTOKÓŁ NR 11/2015
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI FINANSOWEJ RM W BRZESKU ODBYTEGO W DNIU 21 GRUDNIA 2015 R.

Strona |8

będzie wnioskował by po kolei były wykonywane tablice informacyjne na wszystkich
osiedlach w mieście. Taka pozycja musi znaleźć się w budżecie. Potrzebna jest mapa
osiedla z nazwami ulic szczególnie dla osób z zewnątrz by się odnaleźli na osiedlu.
Radny Stanisław Góra przypomniał skąd wzięła się potrzeba wykonywania tablic
informacyjnych z nazwami ulic na sołectwach – głównie z tego, że wprowadzono
nazewnictwo ulic i ta zmiana wymogła ten fakt, musiało to być zrobione.
Skarbnik Celina łanocha odpowiedziała na zapytania dot. promocji gminy promocja gminy w radiu i TV, informacje w mediach – Przegląd Regionalny.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o wyjaśnienia w temacie działalność
wydawnicza gminy - książki, albumy , foldery jak się to miało w porównaniu do
wykonania w roku 2015 oraz jakie planuje się wydać środki na rok 2016 , jakie pozycje
książkowe. W tym roku została zawieszona promocja gminy w radiu i telewizji dlaczego
oraz w dziale promocja jest zawarta kwota 5 tysięcy złotych na umowy, co jest w tym
zakresie planowane .
Radny Franciszek Brzyk przypomniał, że na jednej z komisji Gospodarki Finansowej
Pan Kierownik Bigaj przedstawiał komisji takie wyliczenia. Mówił wówczas o wszystkich
wydawnictwach głównie wydatkami związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży,
mapach, folderach .
Skarbnik Celina łanocha przedstawiła na jakie umowy zlecenia są zawarte umowy
w Biurze Promocji. Ponadto Skarbnik wyjaśniła zapytania związane z utrzymaniem
monitoringu Miasta Brzeska i zabezpieczonej kwoty 52 tysięcy złotych na ten cel.
W dalszej dyskusji z udziałem Burmistrza Brzeska , Naczelnika Bogdana
Dobranowskiego komisja omówiła temat dot. pilotażowego projektu w ramach RPWiK
wykonania wodociągu w Porębie Spytkowskiej w ramach Związku Międzygminnego,
który byłby inwestorem tej inwestycji.
Skarbnik Celina łanocha przedstawiła , dalej projekt budżetu gminy 2016 i udzieliła
odpowiedzi na zadane pytania w zakresie:




obsługi długu publicznego gminy , jak ta spłata długu będzie przebiegać;
pomocy społecznej;
oświata i wychowanie – zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych dla
SP w Sterkowcu 40 tysięcy złotych , remontu toalet w Gimnazjum nr 2 i PSP nr
2 w Brzesku, ograniczenia dotacji dla przedszkoli nie prowadzonych przez gminę
funkcjonowania oddziału przedszkola specjalnego przy PP nr 4 w Brzesku ,
lepszego zagospodarowania budynków oświatowych po reformie oświatowej ,
zaplanowania środków finansowych na Ligę Kręglarską przy BOSiR, kosztów
dowożenia dzieci do szkół .
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dokończenia budowy kanalizacji wsi Okocim i w południowej części wsi
Jadowniki;
wielkości dotacji do jadłodajni;
oświetlenia ulicznego , jakie punkty oświetleniowe zostały wykonane w latach
2014 i 2015 za jaką kwotę .

Po zapoznaniu się z propozycją wydatków budżetowych na rok 2016 Przewodniczący
Komisji Radny Jarosław Sorys zwrócił uwagę na wnioski zgłaszane na posiedzeniu
Komisji Rodziny i Komisji Spraw Obywatelskich gdzie nie wszyscy radni te wnioski
zgłaszali dlatego też podejrzewa, że dzisiaj te wnioski na posiedzeniu komisji zgłoszą
bądź też nie.
Radny Grzegorz Kolbusz zapytał , pan burmistrz miał przygotować na dzisiaj swoje
propozycje rozdysponowania kwoty 1 mln 200 tysięcy złotych ?.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, że na pewno pan burmistrz taką informację
przedstawi. Jeśli ktoś z członków komisji ma jakieś wnioski to prosi by je zgłosić. Nie
będziemy dzisiaj merytorycznie rozpatrywać tych wniosków , ale należy je złożyć do
rozpatrzenia i przygotowania ich na kolejne komisje. Poprzednie komisje
zaproponowały do projektu budżetu wnioski nie do końca zabezpieczając środki
finansowe na ich realizację. Jeśli mamy swoje propozycje zgłosimy je i będziemy nad
nimi pracować biorąc pod uwagę sugestie pana Burmistrza i Pani Skarbnik co ma
szanse być zrealizowane, a co nie ma. Osobiście ma kilka pilnych zadań, gdzie od lat
piszemy, jednak przedstawi je w kolejności od tych najbardziej pilnych i dopiero
później razem wybierzemy te najbardziej pilne zadania do wykonania. Jego propozycja
w roku ubiegłym, która nie wszystkim się do końca podobała było właśnie to iż należało
wziąć pod uwagę wielkość osiedli, sołectw i realizacje zadań , które do tej pory były
tam wykonane, biorąc pod uwagę również materiał przygotowany i przedstawiony
przez poszczególne wydziały. To będzie tak najbardziej sprawiedliwe.
Radny Stanisław Góra zapytał, jest zabezpieczona kwota na wykonanie nakładek
asfaltowych do tej pory było tak, że środki te były przeznaczane na najważniejsze
zadania priorytetowe sołectw i osiedli nie na wszystkie sołectwa i teraz próbujemy
wszystko włożyć do budżetu?. Jak to ma być zrobione, chodzi o same zasady.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział – o tym zadecyduje Burmistrz bo
patrząc na dwu letni okres budżetowy na jego osiedlu było zrobione tylko kilka metrów
chodnika za kwotę 25 tysięcy złotych. Jeżeli burmistrz powiedział, że w tym roku będzie
się wykonywało tam gdzie nie było nic robione to będzie oczekiwał realizacji tych
zadań.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, że są pozostałe środki na Schetynówkę w
wysokości 1mln 200 tysięcy i wiemy, że te środki nie zostaną wykorzystane i on
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osobiście ma zdanie by tych środków nie zagospodarowywać na inne zadania tylko
zabezpieczyć na udział własny gminy w innych funduszach pomocowych gdzie możemy
otrzymać dofinansowanie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział – możemy to uwzględnić, ale jeśli
będzie to PROW to może być tylko dofinansowanie na tereny wiejskie , a na miasto
nie ma co liczyć dlatego nie zamierza tutaj czekać bo patrząc na środki jakie angażuje
Bochnia w remonty gdzie jest literalnie pokazana każda ulica gdzie jest wszystko
opisane tam nie ma przypadkowości , tam radny każdą kwotę głosuje.
Radny Franciszek Brzyk dodał, ale tak jak powiedział radny Góra myśmy tak dzielili
środki na drogi i ustalali remonty bo taka była nasza wola, że tak robiliśmy. Składaliśmy
wspólne wnioski, potem była komisja i po komisji na wiosnę te środki dzieliliśmy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, ale w oparciu o te dane, które
zostały nam przedstawione można to mniej lub bardziej sprawiedliwe rozsądzić. Jeśli
te propozycje będą normalne to myśli iż w tym roku jeszcze się dogadamy. Budżet jest
taki, a nie inny i pewne rzeczy chce wyeksponować.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, jeśli pozostałe komisje podjęły jakieś wnioski i jeśli
jest ten materiał do pracy dla Pana Burmistrza dla nas, to zgłośmy te wnioski, które
jako pilne uważacie w swoich miejscowościach i nad tym będziemy pracować w
miesiącu styczniu na komisjach. Jeśli na poprzednich komisjach tak to zostało zrobione
więc również dzisiaj na komisji są przedstawiciele pozostałych sołectw , których na
tych komisjach nie było dlatego te wnioski zgłaszamy.
Radny Stanisław Góra zaproponował, by nie robić z wniosków szczegółowych
litanii, jeśli są wnioski na które jest szansa pozyskania funduszy tak jak tutaj powiedział
pan przewodniczący to przeznaczyć je na te zadania, które mają szanse
dofinansowania z zewnątrz i na te najbardziej priorytetowe, a te drobne rzeczy
zostawmy na te kwoty ogólne i wówczas to dzielmy.
Radny Franciszek Brzyk przypomniał wypowiedzi burmistrza , który wyraźnie
zaznaczył iż rok 2016 poświęcamy właśnie na to by poprawić infrastrukturę dróg i
chodników, które przez lata narastały. Ogólnie kwota zabezpieczona na remont dróg i
chodników jak również nie wykorzystane środki na Schetynówke to kwota około 2 mln
którą można przewidzieć zarówno na remonty jak i inwestycje na które otrzymamy
dofinansowanie i wówczas nam się ta pula zwiększy.
Radny Grzegorz Kolbusz zapytał, składamy tutaj wnioski jako radni, a co jeżeli
radny pochodzący ze sołectwa nie jest jednocześnie przewodniczącym i z sołectwa
zostały zgłoszone całkiem inne wnioski niż wnioski radnego jak wówczas na te wnioski
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patrzy burmistrz, które wnioski weźmie burmistrz pod uwagę radnego z danego
osiedla, czy zarządu osiedla.
Radny Franciszek Brzyk - zawsze to były raczej wspólne wnioski radnego i rady
sołeckiej.
Radny Jarosław Sorys uważa ,że powinna być zgoda i pewnie tak jest , ale uważa
iż najważniejsze są wnioski, które są podejmowane na zebraniach wiejskich i rady
sołeckie mają potem obowiązek przekazywać te wnioski burmistrzowi.
Członkowie komisji zgłosili następujące wnioski do projektu budżetu:
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował:


obniżenie kwoty o 6 tysięcy złotych z zadania udział Gminy Brzesko w LGD
i dołożenie tej kwoty do Promocji Gminy Brzesko – „wykonanie tablic z
planami
sołectw”
na
wykonanie
planów
Osiedli
.
Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący

 wykonanie remontu – nakładki asfaltowej ulicy Legionów Piłsudskiego.
W pierwszy etapie należy wyremontować odcinek ulicy od Straży Pożarnej
do skrzyżowania z ul. Brzezowiecką wraz z remontem studzienek
kanalizacyjnych. Głosowano jednogłośnie
 przygotowanie koncepcji skomunikowania części terenu Osiedla
Brzezowieckie okalającego budowaną halę sportową od strony południowo
– wschodniej tj. od strony budowanego dworca PKS, placu targowego i
ul. Powstańców Warszawy. Głosowano Jednogłośnie
Radny Stanisław Góra zawnioskował;
1) zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny Gminy do wniosku
na pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na realizację zadania IV etap budowy
wodociągu w Porębie Spytkowskiej. Głosowano jednogłośnie
2) zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny Gminy Brzesko dla
Powiatu Brzeskiego na budowę chodnika w Porębie Spytkowskiej przy ul.
Kasztelana Spytka wg. istniejącej dokumentacji od szkoły w kierunku
wschodnim. Głosowano jednogłośnie
Radny Franciszek Brzyk zawnioskował:
1) zabezpieczenie środków finansowych na budowę chodnika przy ul.
Zamkowej w Okocimiu. Głosowano jednogłośnie
2) zabezpieczenie środków finansowych na rozpoczęcie budowy chodnika w
Okocimiu przy ul. G. Okocimskich. Głosowano jednogłośnie
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3) dokończenie II etapu budowy parkingu w centrum Okocimia.
Głosowano jednogłośnie
Radny Leszek Klimek zawnioskował:
1) na dalszy etap i dokończenie budowy chodnika w Jasieniu przy ul.
Mazurkiewicza. Głosowano jednogłośnie
2) odnowienie figurki na ul. Floriańskiej w Jasieniu. Głosowano
jednogłośnie
3) asfaltowanie ul. Wiśnickiej - Floriańskiej w Jasieniu na odcinku około 500
metrów. Głosowano jednogłośnie
4) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Kasprowicza w Jasieniu .
Głosowano jednogłośnie
Radny Jarosław Sorys zawnioskował :
komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie w
sołectwie Jadowniki następujących zadań:


wykonanie odwodnienia ul. Zachodniej ;



wykonanie przejścia pieszego przy zajezdni na Gawrońcu;



współfinansowania z powiatem wykonania projektu budowy chodnika przy ul.
Podgórskiej;



wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Nadbrzeżnej;



zakup działki nr 1247 przy współudziale powiatu 50/50 służącej wykonaniu
chodnika przy ul. Małopolskiej;



wykonanie termomodernizacji PSP nr 1 i budowy boiska;

wniosek komisji :
Po analizie projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2016 Komisja Gospodarki
Finansowej wnioskuje o ujęcie w projekcie budżetu na rok 2016 następujących zadań
do wykonania:


obniżenie kwoty o 6 tysięcy złotych z zadania udział Gminy Brzesko w LGD
i dołożenie tej kwoty do Promocji Gminy Brzesko – „wykonanie tablic z
planami sołectw” na wykonanie planów Osiedli .
Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący

 wykonanie remontu – nakładki asfaltowej ulicy Legionów Piłsudskiego.
W pierwszy etapie należy wyremontować odcinek ulicy od Straży Pożarnej
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do skrzyżowania z ul. Brzezowiecką wraz z remontem studzienek
kanalizacyjnych. Głosowano jednogłośnie
 przygotowanie koncepcji skomunikowania części terenu Osiedla
Brzezowieckie okalającego budowaną halę sportową od strony południowo
– wschodniej tj. od strony budowanego dworca PKS, placu targowego i
ul. Powstańców Warszawy. Głosowano Jednogłośnie
 zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny Gminy do wniosku
na pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na realizację zadania IV etap budowy
wodociągu w Porębie Spytkowskiej. Głosowano jednogłośnie
 zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny Gminy Brzesko dla
Powiatu Brzeskiego na budowę chodnika w Porębie Spytkowskiej przy ul.
Kasztelana Spytka wg. istniejącej dokumentacji od szkoły w kierunku
wschodnim. Głosowano jednogłośnie
 zabezpieczenie środków finansowych na budowę chodnika przy ul.
Zamkowej w Okocimiu. Głosowano jednogłośnie
 zabezpieczenie środków finansowych na rozpoczęcie budowy chodnika w
Okocimiu przy ul. G. Okocimskich. Głosowano jednogłośnie
 dokończenie II etapu budowy parkingu w centrum Okocimia.
Głosowano jednogłośnie
 na dalszy etap i dokończenie budowy chodnika w Jasieniu przy ul.
Mazurkiewicza. Głosowano jednogłośnie
 odnowienie figurki na ul. Floriańskiej w Jasieniu. Głosowano
jednogłośnie
 asfaltowanie ul. Wiśnickiej - Floriańskiej w Jasieniu na odcinku około 500
metrów. Głosowano jednogłośnie
 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Kasprowicza w Jasieniu .
Głosowano jednogłośnie
 komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie w
sołectwie Jadowniki następujących zadań:


wykonanie odwodnienia ul. Zachodniej ;



wykonanie przejścia pieszego przy zajezdni na Gawrońcu;



współfinansowania z powiatem wykonania projektu budowy chodnika przy ul.
Podgórskiej;
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wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Nadbrzeżnej;



zakup działki nr 1247 przy współudziale powiatu 50/50 służącej wykonaniu
chodnika przy ul. Małopolskiej;



wykonanie termomodernizacji PSP nr 1 i budowy boiska;

Skarbnik Gminy Celina łanocha objaśniła projekty uchwał w sprawach :



zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

W dyskusji członkowie komisji analizowali temat dot. działu 756 dochody z opłat
parkingowych , jaka jest realizacja i wpływy do budżetu w tym zakresie.
Opinia komisji :
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
1)

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;

2)
zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Ad.2. Analiza realizacji wniosków komisji za I półrocze 2015 r.
Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys przypomniał, że członkowie komisji
otrzymali informacje jw. w wersji papierowej i elektronicznej, poprosił o zadawanie
pytań do sprawozdania. Ustosunkował się do wniosku komisji z dnia 22 stycznia 2015
r. w sprawie budowie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Brzesko.
Radny stwierdził, że należy niezwłocznie przystąpić do rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w Gminie Brzesko.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że w tym temacie zostanie
zorganizowane spotkanie z Panem Prezesem RPWiK i wszystkie te sprawy omówimy.
Temat jest bardzo złożony bo podejmowanie tak ważnych decyzji bez wcześniejszego
przeliczenia kosztów nie jest dobrym rozwiązaniem. W spotkaniu będą uczestniczyć
radni i wówczas możemy zająć stanowisko. Również wielokrotnie pan prezes browaru
deklarował udział w takim spotkaniu i na wszystkie pytania udzieli odpowiedzi. Musimy
mieć na uwadze, że browar jest to duży zakład w którym zatrudnianych jest wielu
mieszkańców naszej gminy i musimy spokojnie do tego tematu podejść. Musimy być
przychylni dla przedsiębiorców.
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Po dyskusji wniosek komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie spotkania z Prezesem
RPWiK w celu ustalenia strategii rozbudowy dalszej sieci kanalizacyjnej. Głosowano
jednogłośnie
Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys zapytał w sprawie wniosku JW. Strzelec
o przydział pomieszczeń w budynku starej biblioteki dla potrzeb jednostki. Poprosił ,
że jeśli byłaby taka możliwość to prosi by prośbę JW. rozważyć. Ponadto zapytał, czy
budynek lecznicy będzie wystawiony do sprzedaży? – burmistrz odpowiedział, że są
takie założenia gminy , około miesiąca kwietnia Wydział Edukacji planowany jest do
przeniesienia na ul. Kościuszki i wówczas przystąpimy do sprzedaży.
Burmistrz
Grzegorz
Wawryka
odpowiedział
w
sprawie
propozycji
zagospodarowania pomieszczeń po byłej bibliotece przy ul. Puszkina min. na
utworzenie świetlicy dla seniorów. Tego typu stowarzyszenia są bardzo potrzebne ,
wspierają min. ludzi starszych i warto im w tym zakresie pomóc chociażby poprzez
utworzenie takiej świetlicy. Burmistrz przypomniał kto jest w ten projekt najbardziej
zaangażowany z poszczególnych stowarzyszeń.
Ad.3. Plan pracy Komisji na rok 2016 .
Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys omówił wg. załącznika do protokołu
projekt planu pracy komisji na rok 2016 – uwag komisji brak.
Opinia komisji:
Komisja przyjęła plan pracy komisji na rok 2016. Głosowano jednogłośnie
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał
na sesję w miesiącu grudniu br. – projekty uchwał przesłane w wersji
elektronicznej.
Komisja rozpatrzyła:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała stawki czynszu najmu stanowiące
stawki wywoławcze do przetargu na najem lokali użytkowych położonych w budynkach
zarządzanych przez MZGM Brzesko, zlokalizowanych w Brzesku, przy ulicach:


ul. Kościuszki nr 4 - lokal o powierzchni: 26,00 m2 położony
na parterze przeznaczony na działalność usługowo - biurową.
Miesięczna stawka czynszu proponowana jako stawka wywoławcza
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do przetargu na najem ww. lokalu użytkowego wynosi: 30,00 zł za 1,0 m2
netto.
ul. Ogrodowa 6- lokal użytkowy, o powierzchni:32,90 m2 przeznaczony
na działalność – usługowo-handlową. Miesięczna stawka czynszu
proponowana jako stawka wywoławcza do przetargu na najem ww. lokalu
użytkowego wynosi: 15,20 zł za 1,0 m2 netto.
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Propozycje stawek według załącznika do protokołu objaśniła Inspektor Elżbieta
Spyrka.
Ponadto Pani Inspektor Elżbieta Spyrka objaśniła projekt uchwały w sprawie
zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko służebnościami
gruntowymi i przesyłu.
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko
służebnościami gruntowymi i przesyłu;
Pan Józef Makuch Naczelnik Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
przedstawił następujące sprawy do opinii komisji :
1) Wpłynęło od Przewodniczącego Rady Miejskiej pismo dotyczące
przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla
nowopowstałego ronda w Mokrzyskach u zbiegu ulic: Kościelnej,
Dobrego Pasterza i Siostry Faustyny nazwę „Rondo Pułkownika
Józefa Koczwary”. W tej sprawie jednomyślną opinię wyraziło Sołectwo
Mokrzyska.
Opinia komisji: Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały o nadaniu nazwy
„Rondo Pułkownika Józefa Koczwary”.
2) Państwo Magdalena i Paweł K. jako właściciele działki nr 723/1
położonej w Jadownikach złożyli wniosek o zamianę części swojej
własności na część gruntu gminnego oznaczonego nr działki 723/3.
Prośbę motywują tym, że ich nieruchomość jest fizycznie zajęta częścią drogi
asfaltowej dla której Gmina jest zarządcą. W ciągu ostatnich trzech lat ciąg
komunikacyjny był remontowany dwukrotnie i jego szlak nie został usytuowany
zgodnie ze stanem jaki widnieje na mapie. Propozycja wnioskodawców jest
taka, aby dokonać zamiany części własności zajętej asfaltem na grunt gminny
położony w ich sąsiedztwie od strony północnej tj. z części działki o numerze
723/3.
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Opinia komisji :
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Państwa Magdaleny i Pawła K. o zamianę części
działki ich własności o numerze ewidencyjnej 723/1 położonej w Jadownikach na grunt
własności Gminy Brzesko stanowiący część działki ewidencyjnej o numerze 723/3 w
Jadownikach zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.
3) Zebranie Wiejskie Sołectwa Jasień podjęło w dniu 21.06.2015 r.
uchwałą o pozytywnym zaopiniowaniu wykupu przez Panią Elżbietę K.
działki o numerze 1109/1 o powierzchni 2 ary zlokalizowanej przy ul. Ks.
Mazurkiewicza w sąsiedztwie jej nieruchomości. W tej sprawie Wydział GGMR
otrzymał od służb budowlanych tutejszego Urzędu informację w kwestii całkowitego
wykluczenia samodzielności zagospodarowania przedmiotowej działki nr 1109/1 na
cele budowlane z uwagi na występujące uwarunkowania terenowe tj. wielkość działki,
charakter zabudowy sąsiedniej w zbliżeniu do granic z częściowym jej przekroczeniu
istniejącą zabudowa oraz ukształtowaniem poziomy i pionowym /skarpa o różnicy
poziomów ok. 5 m/. Zarówno Pan Naczelnik Józef Makuch jak i Radny Leszek Klimek
sołtys wsi Jasień zaproponowali sprzedaż powyższej działki na rzecz wnioskodawcy.

Opinia komisji :
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Pani Elżbieta K. o sprzedaż na jej
rzecz działki gminnej o numerze 1109/1 położonej przy ul. Mazurkiewicza
w Jasieniu.
4) P. Paweł M. właściciel zabudowanej działki nr 3415/2 położonej w
Jadownikach przy zbiegu ulic Św. Prokopa z ul. Królewską w Jadownikach
wystąpił ponownie o sprzedaż na jego rzecz w trybie bezprzetargowym
działkę nr 3413/2 o powierzchni 1 ar dla poprawy swojej nieruchomości.
Ta sprawa jest dla niego bardzo ważna z uwagi na to, że zakup tego gruntu połączy
komunikacyjnie jego nieruchomość z drogą publiczną. Kwestia nabycia gruntu była już
rozpatrywana w 2012 r., ale nie można było zdecydować o sprzedaży, gdyż planowano
wówczas wybudowanie chodnika i w związku z tym nie było wiadomo wówczas czy
część działki gminnej będzie zajęta przyszłym chodnikiem. Teraz chodnik wybudowano
i po wstępnej inwentaryzacji terenu stwierdzono zajętość naszej działki. Dlatego
obecnie trzeba dokonać geodezyjny podział działki wydzielają grunt pod chodnikiem,
który to grunt ma pozostać na majątku Gminy. Pozostałą część z punktu formalnego
można zbywać.
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Opinia komisji: Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż części działki numer 3413/2
położonej w Jadownikach przy ulicy św. Prokopa i Królewskiej po wcześniejszym
geodezyjnym wydzieleniu przez zainteresowanego z tej nieruchomości gruntu zajętego
wybudowanym chodnikiem.
5) Wniosek Pani Stanisławy T. zam. Jadowniki o zakup gruntu gminnego
tj. działki nr 4076/1 położonej w Jadownikach był już przedmiotem opiniowania
w miesiącu kwietniu bieżącego roku. Komisja uznała wówczas, że grunt może być
jedynie dzierżawiony przez zainteresowaną. Powodem wypracowania takiej opinii było
między innymi to, że działka gminna nie ma prawnego dostępu do drogi publicznej i
uzyskanie jakiejkolwiek decyzji lokalizacyjnej na zabudowę tego terenu nie jest
możliwe. Należy podkreślić, iż istniejący szlak drogowy biegnący obok tej
nieruchomości jest własnością prywatną (osób już prawdopodobnie nieżyjących) i w
związku z tym Urząd nie ma podstaw na dzień dzisiejszy do prawnego uregulowania
gruntu na rzecz Gminy Brzesko.
Ponadto zalegające niegdyś elementy żelbetowe na gminnej działce, które
zgłaszaliśmy zainteresowanej jako właścicielce gruntu sąsiedniego zostały już
usunięte. Pani Stanisława T. ponownie wystąpiła o zakup nieruchomości stwierdzając,
że jest jej ten grunt niezbędny do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Naczelnik
podkreślił, iż uzyskana od radcy tutejszego Urzędu opinia prawna o możliwości
sprzedaży tej nieruchomości w związku z brakiem prawnego dostępu do drogi
publicznej jest pozytywna.
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 4076/1
położonej w Jadownikach w drodze przetargu publicznego nieograniczonego.
Naczelnik Barbara Odroń – Ferenc przedstawiła i objaśniła komisji wnioski o
umorzenie należności zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Brzesku na rzecz Gminy
Brzesko zgodnie z § 3 pkt.1 lit.c pkt.2 Uchwały Nr LX/405/2010 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 8 września 2010 r. od pozowanych Krzysztofa Sz i Krzysztofa T.
kwotę główną w wysokości 406,70 zł wraz z odsetkami oraz Dariusza J. i
Wojciecha P. kwotę główną w wysokości 546,67 zł wraz z odsetkami , z
powodu nieskutecznego postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak
mienia podlegającego zajęciu.( wniosek stanowi załącznik do protokołu.)
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Opinia komisji: komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski o umorzenie należności
zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Brzesku na rzecz Gminy Brzesko od pozwanych
Krzysztofa S. i Krzysztofa T oraz Dariusza J. i Wojciecha P. Głosowano jednogłośnie
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
sprawach:
1) zmiany w Statucie Gminy Brzesko;

komisja

projekty

uchwał

w

2) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do Subregionalnego
Projektu Transportowego pn.” Subregionalna Infrastruktura Transportowa”;
3) nieodpłatnego przekazania gruntu na własność Gminy Brzesko;
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 11.00-16.10.
Przewodniczący Komisji
…………………………………..
Jarosław Sorys

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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