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W BRZESKU

Protok6l Nr 7l2ot6

z posiedzenla Kofiisji Gospodanki Finansorej Rady r.riejskiej u Brzesku
z dnia 22 lipca 2O15r. odbytego c sali obrad UrzQdu tiliejskiego
w Brzesku przy

ul.

Glouackiego 51.

Komisja Gospodarki FinansoHej obradoxala w skladzie:

1, Radny Jaroslaw Sorys - PrzewodniczEcy komisji;
2. Radny Leszek Klimek - czlonek komisji;
3. Radny Franciszek Brzyk - czlonek komisji;
4. Stanislaw G6na- czlonek komisji;
5. Adam Smolucha- czlonek komisji;
6. Krzysztof Ojczyk- czfonek komisji;
7. Gtzegonz Kolbusz- czlonek komisji;

Ponadto w posiedzeniu udzial

.
.
.
.

uziqli:

Bunmistnz Brzeska - Grzegorz Wawnyka
Inspektor UM w Brzesku Renata Pacura,
Kierownik Henryk Pi.ela;
Dyrektor PSP Nn 3 w Brzesku- Dorota W6jcik;

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Bnzesku otworzyl

Przexodniczqcy

Komisji laroslaw Sorys. Na podstawie listy

obecnosci

stwierdzit prawomocno!( obnad komisj i.
Lista obecnosci stanowi zalacznik nr 1 do protokotu.
PrzerodniczEcy komisji pnzedstawil proponowany porzqdek obrad. Nastepnie
zaproponowal zamianq porzadku obrad. Infonmacja Ad 2. na Ad 1. Zmiana zostala
przeglosowana jednoglosnie, porzqdek po zmianach,

jak niiej:

Porzadek oosiedzenia wraz ze zmianami:

1, Informacja dot. onganizacji Swiatowych Dni tr1lodzie2y.
2. Infonmacja na temat nealizacji inwestycji dot. budowy pomieszczef
z przeznaczeniem na oddziaty przedszkolne w plac6wkach oSwiatolrych
w PSP Nn 2 w ladownikach

i

PSP Nn

3 w Brzesku.

3. Przyjecie pnotokolu z dnia 22 czenwca 2016r.
4. Sprawy bie2Ece i wolne wnioski - zaopiniowanie pism,

i

projektow uchwal.

wniosk6w

Ad. 1 Informacja dot. organizacji Swiatowych

Dni todzieiy.

Kierownik Biura Promocji Knzysztof Bigaj, przedstawil najwa2niejsze bie2qce
infonmacje dot. przyjqcia pielgrzym6w z okazji Swiatowych Dni Mlodzie2y.
Poinformowal, 2e wydali przewodniki po Gminie Brzesko w cztenech jezykach:
wegierskim, angielskim, wloskim i niemieckim. Przewodnik bgdzie sprzedawany
w ltiejskim oSrodku Kultury. wydane zostaty rownie2 plan miasta, kubki,
magnesy, butony, ktore bedE rozdawane dla pielgrzymow w naszej Gminie.

Zostata umieszczona neklama Gminy Brzesko na lotnisku w Katowicach. 6mina
pnzyjmuje ponad 6 tys. pielgrzym6w. Du2q pomocE sa dyrektorzy

i

pracownicy

szk6t, kt6rzy wykazali sie wielkim

do sprawy pelna

odpowiedzialnoSc

iq.

zaanga2owaniem

i

podeszli

Pracownicy urzqdu od poniedzialku

do

bedA pelnili dy2ury nocne, sA przeszkoleni. Nastqpnie om6wil
tnansport pielgrzymow na katechezy, dwonzec pkp oraz do miejsc noclegu.
Przedstawil zorganizowany dla pielgnzymow Festiwal Mlodych, kt6ry odbgdzie
sie w najbli2sza Srodg. Kierownik pochwalil n6wnie2 przede wszystkim gtownego

niedzieli

dekanalnego koordynatora

tj.

Ksiqdza Przemystawa Podobinskiego z kt6rym siq

Swietnie wsp6tpracuje od samego poczetku. Dodal, 2e z wielkim zaangaiowaniem
od poczEtku wykonuje shroje obowiEzki podczas przygotowania na SDi1.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Uawryka, wyjaSnil, 2e od roku Gmina Brzesko
podjqla ju2 dziatania i przygotorrywala siq do SDM, zostato ju2 wiele spnaw
zatatwionych

i

zorganizowanych znacznie wcze6niej.

Po dyskusji podjeto nastgpujqcq opinie:

Komisja pnzyjela informacje dot. Swiatowych Dni Mlodzie2y j. pozytywnie
opiniuje dotychczasowe dziaiania podjete przez Biuno Promocji i Urzqd Miej s ki
w Bnzesku. Glosowano jednoglosnie.

Ad. 2 Informacja na temat realizacji inwestycji dot. budowy pomieszcze6
z przeznaczeniem na oddzialy przedszkolne w placriwkach oSwiatoxych
u PSP Nr 2 w ladownikach i PSP Nr 3 w Brzesku.
Dyrektor PSP NR 3 w Brzesku Dorota wojcik, poinformowata, 2e obecnie jest
sezon budowaLny, wigkszoSa dobrych firm ju2 maje zlecenia. Do dziS jest

zloienie ofent, wyjaini sie czy znajdzie sie

wykonawca.

leili nie to

po

sezonie dopiero ruszq prace, lecz wyjaSnila, 2e potnzebuje miejsca dla dw6ch
oddziai6w zerowych od wrze5nia.

Kierownik ITK Ull w Brzesku Antoni Staszczyk, wyjasnit, 2e w PSP Nr 2
w ladownikach zostai ogloszony przetarg. Kosztorys inwestycji dot. budowy
pomieszczef z przezna^czeniem na oddzialy pnzedszkolne zostai przygotowany na
,l
Wykonawca

z!,.

W poniedzialek

zostaje podpisana
ma dwa miesiqce na hrykonanie inwestycji.

kwote 260.000,O0

Komisja przyjgta do wiadomosci informacje na temat stan
budowy pomieszczen

z

umowa

z

wykonawcq.

realj.zacji inwestycji

przeznaczeniem na oddziaty przedszkoLne w placowkach

o6wiatowych w PSP Nr 2 w ladownikach oraz PSP Nr 3 w Brzesku,

Ad. 3 PrzyjQcie protokolu z dnLa 22 czerwca 2016r.
Protok6l z dnia 22 czeruca 2016r. zostal przyjgty jednoglosnie.

Ad. 4 Sprawy bieiqce i Holne unioski - zaopinioranie pism,

i

wniosk6w

pnojekt6w uch{at.

Na komisje pezybyla Kierownik GGMiR Renata Pacura, kt6ra om6wila wniosek
Paistwa 14 i P K. dot. zamiany czeici dzialki wlasnosci 6miny Brzesko o Nr
2781 polo2onej w Brzesku.
Po dyskusji

i analizie

Komisja po zapoznaniu

podjeto nastqpujqcy wniosek:

sie z

wnioskiem Pahstwa M

i

P K, w sprawie

zamiany

czqsci dziatki wtasno6ci Gminy Brzesko o Nr 2781 polo2onej w Brzesku, komisja
opiniuje pozytywnie zamianq dzialek na 0g6lnych przyjqtych zasadac h
stosowanych ptzez wydzia! merytoryczny GGfitiR Urzedu Miejskiego w Brzesku.
Glosouano jednoglof nie.

Nastepnie Kierounik

GKOS

U

Henryk

Piela, om6wil bie2qce

wykonywane remonty

drog.
PrzelrodniczQcy

komisji Jaroslau Sorys, ponuszyl

spnawe

uL

Zachodniej

w ladownikach. Rok wczesniej zorganizowai spotkanie w ladownikach

dot. tej

inwestycji, aby wszystko bylo zaiatwiane zgodnie z prawem., znacznie
wczeiniej. Na zebraniu byl projektant, mieszkaicy, pracownicy z gminy.
omawiane byto to dokladnie. obecnie dwa dni temu, radny otrzymal informacje,
aby przeszedi do 100 dom6w i zebral podpisy w ciqgu dw6ch dni, t"liele
wla5cicieli dom6w jest poza miejscem zamieszkania. wiele mieszkahc6w przez
tE sytuacje nie wiedzialo co sie dzieje, nagle tyle decyzji, podpisow,
zrobilo sie z tego jedno wielkie zanieszanie i balagan.
Kierownik Henryk Piela podziqkowal za ogromny wklad Panu Sottysowi ladownik,
Janostawowi Sorysowi oraz Pani Banbarze z ladownik, ktorzy

zbierali

w szybkim

tempie podpisy oswiadczenia oraz zgody od mieszka6c6w solectwa. Dodat, Ze

od

stycznia borykali siq z pozwoleniem na budowe ze starostwa. Nastepnie om6wil
sprawe uzyskania w starostwie pozwolenia na budowe na ta inwestycje,
Komisja przyjqla do wiadomo5ci informacje dotyczqcq aktualnego stanu remontow

i

budowy dr6g gminnych. Glosorano jednoglognie.

!l

zwiEzku

z

wyczerpaniem porzqdku posiedzenia PnzewodniczEcy Komisji Radny

laroslaw sorys zamknqt

jej

posiedzenie. obrady tnwaty od Eodz. SioO
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