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Protokół Nr 26/2013 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   
25 stycznia 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 
 

Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: 
 

1. Radny Stanisław Góra – Przewodniczący komisji: 
2. Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego  Komisji; 
3. Radny Franciszek Brzyk -  członek Komisji; 
4. Radny Leszek Klimek – członek Komisji. 
5. Radny Tadeusz Pasierb – członek Komisji; 
6. Radny Krzysztof Ojczyk – członek komisji. 
 
Nieobecny usprawiedliwiony Radny Adam Smołucha. 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Burmistrz Brzeska P. Grzegorz Wawryka;  

 Skarbnik Gminy P. Celina Łanocha;  

 Dyrektor BOSiR P. Marek Dadej,  

 Kierownik BP UM w Brzesku P. Krzysztof Bigaj,  

 Naczelnik POL UM w Brzesku P. Barbara Odroń-Ferenc.  

 
     Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył  

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra przedstawił proponowany porządek obrad – zawarty 

w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2013. 

3. Informacja na temat wysokości dodatkowych dochodów z rozszerzenia stref 

parkingowych na terenie miasta. /informacja na e-mail/. 

4. Informacja nt. planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2013 r. realizowanych 

przez Biuro Promocji UM w Brzesku. /informacja na e-mail/. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków dot. umorzeń                 
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i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. styczniu .br. 

 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 
 

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniego 

posiedzenia Komisji. Uwag nie było, wobec czego poddał pod głosowanie protokół Nr 25/ 2012 

r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad. 2 Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2013. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, przedstawił przygotowany plan pracy komisji na rok 

2013. Zapytał, czy są uwagi bądź propozycje do odczytanego planu pracy. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poprosił o ile jest to możliwe, aby w planie pracy 

komisji punkt drugi z miesiąca czerwiec, przesunąć na miesiąc październik. Argumentował to, 

tym iż wdrożenie uchwał tzw. „śmieciowych” wymaga pewnego wdrożenia systemu, by móc go 

analizować, jest zbyt krótki okres czasu.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, zaproponował, aby punkt pierwszy z miesiąca 

października przenieść na wrzesień. Następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do planu 

pracy. Uwag brak, po czym poddał plan pracy z komisji wraz z poprawkami pod głosowanie: 

Komisja przyjęła plan pracy komisji  na 2013 r. jednogłośnie wraz z uwzględnionymi 

poprawkami.  

 

Następnie Przewodniczący komisji odczytał pismo Prezesa BZK, które wpłynęło do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prezesa Brzeskich Zakładów Komunalnych  

w sprawie podwyżki cen za wywóz odpadów komunalnych w 2013 r. 

 

Następnie Inspektor Elżbieta Spyrka, przedstawiła i omówiła wniosek Pani W.P w sprawie 

zwolnienia z waloryzacji czynszu z tytułu najmu lokalu położonego na Placu Targowym  

w Brzesku.  

Po dyskusji - Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani W.P dotyczący zwolnienia  

z waloryzacji stawki czynszu z tytułu najmu lokalu położonego na placu targowym  

w Brzesku. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  
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Ad. 3 Informacja na temat wysokości dodatkowych dochodów z rozszerzenia 

stref parkingowych na terenie miasta. (Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). 

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, omówił i przedstawił w/w informację. Radni informację otrzymali 

drogą elektroniczną na skrzynki e-mailowe.  

 

Pytania do złożonej informacji: 

Radna Maria Kądziołka, zapytała w sprawie parkingu przy Rynku. Kiedy zostanie rozwiązany 

ten temat? 

 

Radny Krzysztof Ojczyk, poinformował, że policja nie za bardzo chce interweniować. Może 

lepszym sposobem byłoby, aby nie karano tych ludzi, którzy na tym zakazanym miejscu stoją, 

tylko postawić tam kwietniki betonowe, prostokątne, na około 60 cm. wysokie. Nie będzie 

wówczas możliwości tam stanąć. 

  

Radny Leszek Klimek, poinformował, że lepszym rozwiązaniem byłoby postój pół godzinny. 

  

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, poinformował, że strefa czasowa w tym miejscu 

była by jakimś rozwiązaniem.  

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, dodał, że samodyscyplina i już świadomość mieszkańców jest 

już duża. Mieszkańcy kupują karty, zdarzały się rzeczywiście przypadki, że podrabiano  

i fałszowano karty, lecz odkąd wprowadziliśmy hologramy, już podrabianie nie wchodzi w grę. 

  

Radny Krzysztof Ojczyk, przedstawił sprawę planowanego przez bank zamontowania 

„bankomatdrive” na Placu Żwirki i Wigury. Uważa, że miasto powinno bankowi umożliwić 

korzystanie z takiej usługi, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Bank wykupi odpowiednią ilość 

miejsc postojowych. 

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, poinformował, że bank już płaci abonament za 6 miejsc 

parkingowych, podpisaną mamy już z nimi umowę, są zobowiązani również, do naprawy tej 

drogi, od strony południowej od banku. Docelowo bank chce wykupić 8 miejsc parkingowych dla 

klientów, płatne za cały rok z góry.  

 

Radna Maria Kądziołka, zapytała w sprawie punktów sprzedaży kart parkingowych. Widzimy, 
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że o 11 punktów spadła liczba tych punktów. Czy nie szukaliście następnych punktów                

w zamian za te zlikwidowane? Docierają do nas informacje, iż korzystający z parkingu muszą 

czasami chodzić i szukać tych miejsc. 

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, szukamy cały czas nowych punktów, lecz nie ma takich 

odległości w Brzesku, żeby na danej ulicy nie było punktu sprzedaży kart parkingowych. 

   

Radna Maria Kądziołka, zaproponowała, aby komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji 

zajęła się tematem parkowania pojazdów na Rynku. Zaproponowała, aby zorganizować 

spotkanie z policją i aby Komisja Prawa zaproponowała stosowne rozwiązania, po 

szczegółowej analizie sprawy. 

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, przedstawił sprawę wykorzystywania i nadużywania 

kart osób niepełnosprawnych przez ludzi sprawnych. Często widzę, jak młodzi ludzie 

podjeżdżają, zostawiają pojazd cały dzień mając ze sobą kartę orzekającą  

o niepełnosprawności, dziadka bądź babci.  

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, rzeczywiście mam sygnały o nadużywanie tych kart. Do tej 

pory z tą kartą mogą stać na każdym miejscu nieodpłatnie, pomimo, że są miejsca 

wyznaczone, a w mieście jest ich 33 specjalne dla niepełnosprawnych. Mam pewne 

rozwiązanie na podstawie innych miast, lecz musi to nastąpić poprzez zmianę w uchwale. Jest 

to sprawa do przeanalizowania. Po dyskusji przedstawiono następujące wnioski:  

1. Komisja wnioskuje do Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                 

w Brzesku za pośrednictwem Burmistrza Brzeska o przygotowanie rozwiązań 

prawnych do podjętej przez RM uchwały w sprawie parkingów, mając na uwadze  

informacje jakie zostały przedstawione członkom komisji przez Dyrektora BOSiR 

na posiedzeniu komisji, oraz  informacji  w sprawie uregulowania miejsc 

parkingowych niepełnosprawnych na zasadach uregulowanych w innych 

miastach. Głosowano jednogłośnie.  

 

2. Komisja zwraca się do Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Rady 

Miejskiej w Brzesku o rozważenie problemu parkowania w Rynku.  Głosowano 

jednogłośnie.  
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Ad. 4. Informacja nt. planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2013r. 

realizowanych przez Biuro Promocji UM w Brzesku.  

Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, przedstawił i omówił informację 

dotyczącą planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2013r. realizowanych przez Biuro 

Promocji UM w Brzesku., którą radni otrzymali drogą elektroniczną. (Informacja pisemna 

stanowi załącznik do protokołu).  

W dyskusji poruszono m.in. utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, Pikników osiedlowych  

i sołeckich, rozbudowaniu funkcji rozbudowania aplikacji do smartfonów „Brzesko4 Mobile”, 

działania mające na celu wsparcie 17 letniego mieszkańca Poręby Spytkowskiej, który wymaga 

leczenia i rehabilitacji po zdiagnozowaniu guza mózgu - poprzez dystrybucję ulotek, materiałów 

prasowych oraz kampanii informacyjnej 1%.  

Komisja przyjęła informację na temat planowanych działań promocyjno-kulturalnych w 2013 

roku, realizowanym przez Biuro Promocji UM w Brzesku.  

 

Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków  

i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. styczeń br. 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012  r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Poinformowała, że zmiana w budżecie jest 

następstwem kolejnej uchwały, którą prosi, aby zaopiniować. Projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu "Opracowanie kompleksowe planu zagospodarowania 

odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim"  złożonego w  ramach ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego  

i  zrzeszeń  jednostek  samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie 

dostępności jakości i efektywności usług publicznych". 

Komisja pozytywnie zaopiniowała poniższe projekty uchwał: 

 zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia       

       2012  r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;     

       głosowano jednogłośnie; 

 przystąpienia do realizacji projektu" Opracowanie kompleksowe planu 

zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim" złożonego    

w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Konkursu 

dotacji dla  jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek 
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samorządu terytorialnego na  działania wspierające podnoszenie dostępności 

jakości i efektywności usług  publicznych". Głosowano jednogłośnie.  

Następnie Naczelnik Barbara Odroń-Ferenc, przedstawiła komisji do opinii następujące 

wnioski: 

1) Firmy A.G  dotyczący umorzenie zaległości finansowych względem Gminy       

           Brzesko. Po dyskusji i analizie podjęto następującą opinię:  

                                 Komisja negatywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek firmy A.G     

                        dotyczący umorzenie zaległości finansowych względem Gminy Brzesko.  

2) wniosek Pana J.N dotyczący umorzenia zaległości finansowych względem 

Gminy Brzesko.  

Po dyskusji i analizie podjęto następującą opinię: Komisja pozytywnie 

jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pana J.N dotyczący umorzenia 

zaległości  finansowych względem Gminy Brzesko, w wysokości 90 % 

zaległości wraz z odsetkami z możliwością rozłożenia spłaty na raty. 

 

Inspektor Małgorzata Serafin, przedstawiła i omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone do 

projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym 

Gminy Brzesko na lata 2013 -2017.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2013 -2017.  

 

Przewodniczący komisji Stanisław Góra, przedstawił do zaopiniowania Komisji projekt 

uchwały w sprawie dostępności boiska sportowego w miejscowości Bucze. Przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały:  

          W dniu 16.01.2013 r. Urząd Miejski w Brzesku otrzymał pismo z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nr FE-VIII.432.1.1552.2012 15.01.2013 r.         

o weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Jednym z warunków ponownego 

rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie uchwały intencyjnej Rady Gminy o dostępności boiska 

sportowego dla wszystkich mieszkańców.  

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dostępności boiska sportowego   

w miejscowości Bucze. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  
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Następnie Radny Krzysztof Ojczyk, zaproponował, aby podjąć wniosek w sprawie 

kontynuowania egzekucji należności za wycinkę drzewa na ul. Wiejskiej w Brzesku. 

Przewodniczący komisji Pan Stanisław Góra przedstawił wniosek i poddał go pod 

głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby kontynuować egzekucję należności za 

nielegalną wycinkę drzewa przy ul. Wiejskiej w Brzesku w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. Głosowano jednogłośnie. 

 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 9:00- 11:50 

 
 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Stanisław Góra  

 

 
protokołowała: Podinspektor Joanna Szczepka   

 


