
PROTOKÓŁ Nr 9 /2011 

z posiedzenia  Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, 

odbytego w dniu 28 września   2011 roku. 

 

 Posiedzeniu komisji przewodniczył  przewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej  Radny Stanisław  Góra. 

Przewodniczący komisji powitał zebranych na posiedzeniu komisji członków komisji, 

oraz zaproszonych gości i  przedstawił proponowany porządku  posiedzenia ze 

zmianami w pkc.2 i 3. 

Projekt porządku posiedzenia został przyjęty przez komisje  jednogłośnie jak 

niżej: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Wysłuchanie  informacji Przedstawiciela LKS Strażak Mokrzyska  na 

temat sytuacji finansowej klubu. 

3. Analiza dowozu dzieci z Wokowic do PSP w Sterkowcu – Informacja 

Naczelnika Wydziału EKiS. 

4. Ocena realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w roku 2011.  

5. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I 

półrocze 2011r. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski  - zaopiniowanie  pism i  projektów 

uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

 

Ad.1. Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Stanisław  Góra 

przedstawił pod głosowanie protokół z posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 22 czerwca  

2011 roku 8/2011 – protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.2. Pan J.Woda przedstawiciel LKS Strażak w Morzyskach  przybliżył komisji 

działalność klubu. Przedstawił faktyczne koszty utrzymania  klubu. Pan Woda 

zawnioskował do członków komisji o  umorzenie zaległości finansowych klubu 

względem gminy, które powstały w latach poprzednich,  kiedy jeszcze był inny zarząd. 

Następnie Pan Woda przybliżył  co składa się na te zaległości, są to głównie nie 

zapłacone faktury za utrzymanie  i sprzątanie pomieszczeń w budynku GOSiR, które tak 

faktycznie w okresie zimowym nie są przez klub absolutnie wykorzystywane, a koszty są 

naliczane. 
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Inspektor Celina Golonka przedstawiła komisji faktyczne kwoty i wyliczenia 

zaległości jw. są to głównie zaległości z tytułu nie zapłaconych faktur za zużyte media - 

informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji Stanisław Góra powiedział, sytuacja budżetowa gminy 

jest bardzo ciężka, ale może należałoby się przychylić do wniosku  przedstawicieli klubu 

i umorzyć zaległości względem gminy. Na plus jest fakt, że klub skupia  bardzo dużą 

ilość młodych ludzi, zagospodarowując im w ten sposób wolny czas. Jeśli  im nie 

pomożemy to  klub przestanie działać, radny zaproponował wniosek o umorzenie  

powstałych zaległości finansowych względem gminy LKS Strażak w Morzyskach. 

 

Radny Leszek Klimek zgłosił przeciwny wniosek,  aby powyższa zaległość nie 

umarzać, tylko rozłożyć na raty. 

 

Przewodniczący  Komisji Stanisław Góra poddał pod głosowanie wniosek dalej 

idący, tj. wniosek o umorzenie zaległości finansowych względem Gminy 

Brzesko  tytułu  dzierżawy lokalu w GOSiR dla LKS Strażak w Morzyskach.  

Komisja wnioskuje do pana Burmistrza, jeżeli istnieją możliwości 
prawne, o umorzenie powyższych zaległości. Głosowano 5 za, 1 przeciw,     
O wstrzymujących. 
 

Drugi podjęty przez komisję wniosek: 

Komisja wnioskuje, aby Urząd Miejski w Brzesku  dostosował umowę 
najmu pomieszczeń w budynku GOSiR dla LKS Strażak w Morzyskach, do  
stanu faktycznego ich wykorzystywania. Głosowano jednogłośnie.  
 

 

Ad.3. Analiza dowozu dzieci z Wokowic do PSP w Sterkowcu – Informacja 

Naczelnika Wydziału EKiS. 

 

Informacje jw. przedstawił komisji Naczelnik Józef Cierniak. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o  przygotowanie kalkulacji kosztów 

dowozu jw. oraz kosztów jakie ponoszą inne szkoły dowożące dzieci do szkoły. Osobiście 

nie zgadza się z wyliczeniami podanymi przez Pana Naczelnika, że jednorazowy przejazd 

z Wokowic do Sterkowca tam i z powrotem kosztuje 4000 złotych miesięcznie. Uważa, 

że jest to ok. 1000 – do 2000  zł. za dużo. Gdyby przyjąć takie koszty, to każdy chciałby 

tyle zarabiać za jeden przejazd miesięcznie. Uważa, że podane koszty te są zawyżone. 
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Chciałby usłyszeć ile kosztuje przejazd dzieci np. w Porębie Spytkowskiej, bo wówczas 

wszystko będzie jasne.  

 

Radny Stanisław Góra powiedział, że o ile pamięta to przewóz dzieci w porębie 

wynosi 2000 złotych. 

 

Radna Maria Kądziołka - koszty dowozu dzieci z Wokowic do Szkoły                             

w Szczepanowie nie są aż tak wygórowane, jak przedstawia to Pan Przewodniczący. Dla 

dowożonych dzieci zabezpieczono BUS-a, który jest do dyspozycji Dyrektora Szkoły       

/o każdej porze, kiedy zajdzie taka potrzeba dzieci mogą zostać odwiezione do domu./ 

Ponadto należy tutaj przypomnieć, że jako Rada Miejska zdecydowaliśmy o dowozie 

dzieci do Szkoły w Szczepanowie  i zapewnienie im opieki w czasie dowozu. Teraz padają 

propozycje, aby dzieci do Sterkowca  dojeżdżały komunikacja miejską lub w drodze 

przetargu ofertowego wybrać przewoźnika. Osobiście radna nie wyraża zgody na takie 

rozwiązania, winien być zabezpieczony dowóz BUS-em tak jak obiecano. Należy pomóc 

rodzicom i zrobić ukłon w ich stronę. 

 
Radny Stanisław Góra powiedział, obiecaliśmy, że dzieci będą  miały do dyspozycji 

BUS i słowa należy dotrzymać. 

 
Radny Franciszek Brzyk – nawiązał do wypowiedzi radnych stwierdził, że pokazane 

koszty dowozu dzieci nie są rzeczywiste. Mówiliśmy w dyskusji tylko na temat dowozu  

dzieci BUSEM, a nie  pozostawieniem BUSA do dyspozycji, co zwiększa koszty dowozu. 

Należy ten temat ponownie przeanalizować. Zlikwidowaliśmy  szkołę i na pewno nie 

zrobiliśmy  tą decyzją nic dobrego. Zgadza się w tym miejscu z rodzicami, iż oczekują że 

dzieci do Sterkowca będzie woził BUS. Radny poprosił o dokonanie wyliczeń  jaki będzie 

koszt transportu dzieci BUSEM do Sterkowca, gdyby np. BUS wykonywał 5 kursów. 

Dyrektor winien porozmawiać z rodzicami czy są zainteresowani takim rozwiązaniem. 

 
W dalszej dyskusji komisja omówiła temat jw., na jej zakończenie 
jednogłośnie podjęto wniosek o treści: 

o Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje do Burmistrza         
o przedstawienie  przez Wydział EKiS jednostkowych kosztów 
dowozu dzieci do poszczególnych szkół z terenu Gminy 
Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 
 

Ad.4.   Ocena realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w roku 2011.  

Informacje  przedstawił komisji naczelnik Bogdan Dobranowski . 
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W dyskusji nad przedstawioną informacją  analizowano min. temat  planowanej budowy 

budynku komunalnego na Osiedlu Partyzantów i pozyskania środków finansowych         

z  funduszy zewnętrznych na ten cel, oraz rozpisania nowego przetargu na budowę Sali 

gimnastycznej przy PSP Nr 3 w Brzesku. 

 

Ad.5. Analizę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za                
I półrocze 2011 roku przedstawiła  komisji wg. załącznika Skarbnik Gminy 
Celina Łanocha. 
 

W dyskusji padały  pytania członków komisji dot. zagrożeń związanych z wykonaniem  

założonego planu dochodów  budżetu gminy,  min. z zaplanowanej sprzedaży  działek na  

Pomianowskim Stoku, deficytu budżetowego, zadłużenia gminy. 

 

Po dyskusji opinia komisji: 

o Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Brzesko za I półrocze 2011 r. 

 
 

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski  - zaopiniowanie  pism i  projektów     
uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
 

Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha przedstawiła wniosek Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku o 

przydzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru, oraz projekty uchwał w sprawach: 

 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 - po szerokiej        

dyskusji Komisja  pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt 
uchwały.   

 
2) zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 

r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 – 
2022 - po szerokiej dyskusji Komisja  pozytywnie, jednogłośnie 
zaopiniowała projekt uchwały.   

 
3) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku- 
po szerokiej dyskusji Komisja  pozytywnie, jednogłośnie                                                       
zaopiniowała projekt uchwały.   
 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego – po 
szerokiej dyskusji Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 
projekt uchwały; 
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5) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Brzeskiego – po szerokiej 

dyskusji Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt 
uchwały;  

 
6) określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o - po szerokiej dyskusji 
Komisja  pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
7)   Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano wniosek Burmistrza Brzeska             

o wyrażenie pozytywnej opinii o zmianie przeznaczenia części rezerwy celowej na 
dofinansowanie zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego tj. kwoty 
155.500 zł na: 

 
o dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli -52.000 zł 
o wydatki bieżące placówek oświatowych -103.500 zł. 

 
Zapoznano się z wnioskiem Pan T.G w sprawie rozwiązania problemu 
dostępu do nieruchomości  w jej otoczeniu, położonej w Jasieniu.  
 
Wniosek omówił Naczelnik Józef Makuch i Inspektor Józef Gądek oraz  radny-
sołtys Leszek Klimek. 
 
Wniosek komisji: 
 

Komisja wnioskuje, by wystąpić do właścicieli gruntów sąsiednich 
przy ul. Floriańskiej w Jasieniu o dokonanie we własnym zakresie     
i na własny  koszt, podziału działek, a wydzielone fragmenty działek 
pod drogę przekazali w formie darowizny na rzecz gminy.  
Głosowano jednogłośnie.  

 

Zapoznano się z wnioskiem w sprawie dokonania zakupu przez gminę 
gruntu stanowiącego drogę dojazdową do zabudowań w obrębie ulicy 
Cesarski Gościniec w Okocimiu.  
 
Wniosek omówił Naczelnik Józef Makuch i Inspektor Józef Gądek oraz  radny 
Franciszek Brzyk. 
 
Wniosek komisji:  

Komisja wnioskuje, by właściciele gruntów sąsiednich 
przedmiotowej drogi w obrębie ul. Cesarski Gościniec w Okocimiu, 
dokonali we własnym zakresie i z własnej inicjatywy podziału 
gruntu i przekazali nieodpłatnie na rzecz Gminy Brzesko, celem 
wykonania drogi dojazdowej. Głosowano jednogłośnie.  

 
 
Komisja  zapoznała się z pismem Polskich Kolei Państwowych - Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, o ewentualnym przejęciu 
budynku stacji PKP w Jasieniu. 
  
Wniosek komisji: 
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Komisja po zapoznaniu się z pismem Polskich Kolei Państwowych- 
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, 
wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by decyzję o ewentualnym 
przejęciu budynku stacji PKP w Jasieniu wstrzymać się do momentu 
wyremontowania trakcji.  Głosowano jednogłośnie.   

 

Komisja zapoznała się z pismem Prezesa Spółki BZK w Brzesku w sprawie 
cmentarza komunalnego w Brzesku. 
 

 

Wniosek komisji: 
Komisja zapoznała się z pismem Prezesa Spółki BZK w Brzesku          
w sprawie cmentarza komunalnego w Brzesku. Wniosek zostanie 
rozpatrzony przez komisję w terminie późniejszym z udziałem Pana 
Prezesa, który przedstawi komisji dokumenty dot. funkcjonowania  
cmentarza komunalnego i wielkości wpływów z dzierżaw itp. 
Głosowano jednogłośnie.  

 
Komisja zapoznała się ze złożonym  wnioskiem o  zbycie części działki 
numer 1411/278 przez firmę RCMB z Rzeszowa. 
Wniosek omówił Naczelnik Józef Makuch 

Opinia komisji: 
Komisja pozytywnie opiniuje zbycie części działki numer 1411/278 
według złożonego wniosku przez firmę RCMB z Rzeszowa, zgodnie     
z obowiązującą procedurą. Głosowano jednogłośnie.  

 

o Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat 
wieczystego użytkowania nieruchomości przez Spółkę MPEC         
w Brzesku. 

 

Komisja zapoznała się ze złożonym  wnioskiem o  sprzedaż części działki 
położonej przy ul. Przy Rondzie w Brzesku na rzecz  Spółki PROKOM.  
Wniosek omówił Naczelnik Józef Makuch. 

Opinia komisji: 
Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż części działki położonej przy 
ul. Przy Rondzie w Brzesku na rzecz  Spółki PROKOM.  
Głosowano 4 za, 1 osoba nie brała udział w głosowaniu.  

 

Na tym  posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady komisji trwały od godz.9.00-14.00 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI GOSPODARKI 

FINANSOWEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU 

 

STANISŁAW GÓRA 
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Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  

 

 

 


