
P R O T O K Ó Ł  Nr 33 /2009

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki Finansowej i Komisji Oświaty Kultury i 
Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego   w dniu   30  k w i e t n i a   2009  r o k u.

 W posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby zaproszone  na  posiedzenie, 
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Mirosław Wiśniowski 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej. Witając zebranych przedstawił porządek 
posiedzenia. Zwrócił się z pytaniem: czy do przedstawionego porządku są uwagi członków 
komisji? Uwag brak. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :

1. Zaopiniowanie  projektów  uchwał  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace 
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Szczepanowie.

2. Zaopiniowanie  projektów  uchwał  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace 
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Porębie Spytkowskiej.

3. Zaopiniowanie  wniosku  PSS  Społem  o  przedłużenie  umowy  najmu  lokalu  Baru 
„Smak” przez Komisje Gospodarki Finansowej.

Ad.  1
Zaopiniowanie  projektów  uchwał  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace 
konserwatorskie  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Szczepanowie.

Urbanista Małgorzata Bugajska-Pala przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej  Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa 
Męczennika w Szczepanowie, wg załącznika do protokołu.

Ad.  2
 Zaopiniowanie  projektów  uchwał  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace 
konserwatorskie  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Porębie Spytkowskiej.

Urbanista Małgorzata Bugajska-Pala przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla 
Parafii  Rzymsko-Katolickiej  pw.  Świętego  Bartłomieja  w  Porębie  Spytkowskiej,  wg 
załącznika do protokołu.



Radna Jadwiga Kramer  zwróciła się z pytaniem: Jaki jest całkowity koszt realizacji prac 
renowacyjnych  przy  zabytku  w  Parafii  Rzymsko  Katolickiej  
w  Porębie  Spytkowskiej?  Jakie  są  założenia  –  przedmiot  prac  renowacyjnych  w  Parafii 
Rzymsko Katolickiej w Szczepanowie?
Urbanista Małgorzata Bugajska-Pala udzieliła odpowiedzi informując Panią radną, że  w 
Parafii  Rzymsko Katolickiej  pw.  Świętego Bartłomieja  w Porębie  Spytkowskiej  obiektem 
będącym przedmiotem prac  renowacyjnych są  zabytkowe organy  Tomasza  Falla.  Łączny 
koszt  wykonania  prac  konserwatorskich  wyceniony  został  na  106.700,00  złotych,  co 
przekracza możliwości finansowej Parafii, stąd konieczność wsparcia tego przedsięwzięcia. 
Parafia  pozyskała  wsparcie  finansowe  Starosty  Brzeskiego  
w latach 2007 i 2008 o łącznej wysokości 35.000,00 złotych. Natomiast jeśli chodzi o Parafię 
Rzymsko-Katolicką  pw.  Świętej  Marii  Magdaleny  i  Świętego  Stanisława  Biskupa 
Męczennika w Szczepanowie to planowane są prace budowlane i remontowo-renowacyjne 
zabytkowej  bramy  z  dzwonnicą  oraz  przebudowy  muru  ogrodzeniowego  Cmentarza 
wojskowego  z  1914  roku  na  długości  około  120mb.  Łączny  koszt  prac  budowlano-
renowacyjnych został wyceniony na 74.404.980,00 złotych.

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Józef Kubas zwrócił się z pytaniem: 
Czy  Gmina  Brzesko  posiada  takie  środki  finansowe,  aby  udzielić  wsparcia  finansowego 
Parafiom?

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił  odpowiedzi informując Pana 
Przewodniczącego  Kubasa,  że  środki  na  takie  wsparcie  finansowe  Rada  Miejska 
zabezpieczyła w budżecie Gminy Brzesko na rok 2009.

Po dyskusji i analizie komisje podjęły następujące opinie:

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa 
Męczennika w Szczepanowie.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 
Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej.

W/w opinie zostały przegłosowane oddzielnie przez Komisję Gospodarki Finansowej i przez 
Komisję Oświaty Kultury i Sportu. Obie komisje podjęły opinie pozytywnie jednogłośnie.



Ad.  3
Zaopiniowanie wniosku PSS Społem o przedłużenie umowy najmu lokalu Baru 
„Smak” przez Komisje Gospodarki Finansowej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk przedstawił  i  omówił  wniosek  PSS 
Społem o  przedłużenie  umowy najmu lokalu  Baru  „Smak” mieszczącego się  w budynku 
Urzędu  Miejskiego  przy  ulicy  Głowackiego  51  na  okres  kolejnych  trzech  lat.  Ponadto 
poinformował, że po wspólnych negocjacjach Prezesa PSS „Społem” i Burmistrza Brzeska 
ustalono stawkę za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej tego lokalu w wysokości 4,00 netto 
plus podatek VAT 22 %.

 Po analizie Komisja Gospodarki Finansowej podjęła następujący wniosek:

Komisja pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowała wniosek PSS Społem o przedłużenie 
umowy najmu lokalu Baru „Smak” mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego przy 
ulicy Głowackiego 51 na okres kolejnych trzech lat. Ponadto komisja wnioskuje, aby stawka 
za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej wynosiła 4,00 netto plus podatek VAT 22 %.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodniczący  Komisji  Mirosław Wiśniowski podziękował 
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Posiedzenie trwało od godziny 945 godziny 1000 .
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