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PROTOKÓŁ Nr 13 /2012 

z posiedzenia  Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego  

w dniu 7  lutego  2012 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 projekt porządku  posiedzenia.  

 

Projekt porządku posiedzenia został przyjęty przez komisje  jednogłośnie jak niżej: 

1. Przyjęcie Protokołów z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Opiniowanie wniosków mieszkańców w sprawie rozłożenia na raty lub  umorzenie 

zaległości finansowych względem Gminy Brzesko. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1. Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Stanisław  Góra przedstawił pod 

głosowanie protokoły z posiedzenia Komisji; 

 odbytego w dniu 17 listopada 2011 roku – protokół został przyjęty 3 za, 0 przeciw     

1 wstrzymujący; 

 odbytego w dniu 27 stycznia 2012 roku – protokół został przyjęty 3 za, 0 przeciw       

1 wstrzymujący; 

 

Ad.2. Opiniowanie wniosków mieszkańców w sprawie rozłożenia na raty lub  umorzenia 

zaległości finansowych względem Gminy Brzesko. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Stanisław  Góra przedstawił komisji treść 

wniosków; 

 Pani J.Ch zam. Jadowniki  /wniosek w załączeniu do protokołu komisji/ o umorzenie 

zaległości finansowych z tytułu  wykonania podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Jadowniki. 

Do wniosku dołączona została pozytywna opinia Rady Sołeckiej i sołtysa  Jadowniki 

popierającego prośbę Pani J.Ch, jak również dla informacji komisji kserokopie różnych 

dokumentów. 
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Zaległość  Pani J.Ch  z tytułu  wykonania podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Jadowniki jest niewielka, sytuacja rodzinna i finansowa rodziny  jak wynika z 

wniosku jest trudna. W związku z powyższym przewodniczący komisji radny Stanisław Góra  

zwrócił się do członków komisji o pozytywne rozpatrzenie prośby Pani J.Ch i umorzenie 

powstałych zaległości wraz z odsetkami. 

 

Poproszona o wyjaśnienia do wniosku Naczelnik Wydziału BK  Barbara Odroń - Ferenc 

objaśniła wniosek jw. i  poparła  wniosek przewodniczącego komisji o umorzenie. 

 

Opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowała komisja wniosek Pani J.Ch. zam. Jadowniki o umorzenie zaległości 

finansowych z tytułu  wykonania podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej              

w miejscowości Jadowniki. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

 Wniosek  Pana S.K zam. Wokowice o umorzenie zaległości finansowych z tytułu  

wykonania podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Wojkowice. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Stanisław  Góra przedstawił komisji treść 

wniosku o umorzenie zaległości finansowych z tytułu  wykonania podłączenia kanalizacyjnego 

do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wokowice. 

Do wniosku dołączona została pozytywna opinia sołtysa wsi Wokowice popierającego prośbę 

Pana SK, jak również dla informacji komisji kserokopie innych dokumentów. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że w tym przypadku sytuacja jest bardziej złożona, 

Pan S.K. otrzymał w spadku przedmiotowy budynek do którego został wykonany przyłącz 

kanalizacyjny, a niespłacony dług przez poprzednią właścicielkę pozostał. Pan ten ma 78 lat        

i samotnie wychowuje chore, niepełnosprawne dziecko, na co przedłożył stosowne dokumenty. 

Sytuacja   rodziny jest bardzo trudna, w związku z powyższym przewodniczący komisji radny 

Stanisław Góra  zwrócił się do członków komisji o pozytywne rozpatrzenie prośby Pana S.K       

i umorzenie powstałych zaległości wraz z odsetkami. 

 

Radny Adam Smołucha nadmienił, iż należy mieć na uwadze,  że owszem są zaległości           

w spłacie rat za kanalizacje, ale pozostał w spadku budynek mieszkalny, który  posiada jakąś 

wartość. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  powiedział,  analizowałem złożony przez 

Pana  S.K. wniosek z którego wynika, że  faktycznie sytuacja  tak finansowa jak i rodzina tej 

rodziny jest ciężka. Faktem jest, że w spadku pozostał budynek mieszkalny, ale                           

z przedłożonych dokumentów można wywnioskować, iż z bieżących  dochodów ta rodzina 

nigdy nie  poradzi sobie ze spłatą powstałych zaległości. Do wniosku dołączona jest również 

pozytywna opinia sołectwa. 

 

Poproszona o wyjaśnienia do wniosku Naczelnik Wydziału BK  Barbara Odroń - Ferenc 

udzieliła wyjaśnień do wniosku i  poparła  wniosek złożony przez Pana przewodniczącego 

komisji o umorzenie. 

 

Opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowała komisja wniosek Pana S.K zam. Wokowice o umorzenie zaległości 

finansowych z tytułu  wykonania podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej              

w miejscowości Wokowice. Głosowano 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  dodał, iż do Biura Rady wpłynął jeszcze 

jeden wniosek o umorzenie zaległości, ale został odesłany do Wydziału BK  z adnotacją              

o  przedstawienie komisji  opinii MOPS oraz opinii radcy prawnego, ponieważ wniosek dot. 

zaległości powstałych od roku 2001 i jest to bardzo wysoka kwota. 

 

Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski: 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Stanisław  Góra zawnioskował do  

członków komisji Gospodarki Finansowej o rozważenie wniosku  wybrania zastępcy 

przewodniczącego komisji. 

Radny przedstawił kandydaturę na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Finansowej w osobie radnej Marii Kądziołka. 

 

Radna Maria Kądziołka wyraziła zgodę na powyższą propozycję. 

 

Opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowała komisja kandydaturę Radnej Marii Kądziołka na zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku Głosowano 6 za, 

0 przeciw, 1 wstrzymujący.  
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Radna Maria Kądziołka poddała pod rozwagę członków komisji i podjęcie wniosku                  

o ustawienie  na przystankach na terenie gminy Brzesko, w czasie dużych mrozów tzw.” 

koksowników”. 

 

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Posiedzenie komisji trwało od godz.15.00 – 15.40  

 

 

 

 

Przewodniczący   Komisji Gospodarki     

Finansowej   Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                        STANISŁAW GÓRA                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  
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