
Protokół Nr 27/2013 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   
22 lutego 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 - Grzegorz Wawryka;  

 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;  

 Sekretarz Gminy - Stanisław Sułek;  

 Naczelnik POL UM w Brzesku - Barbara Odroń-Ferenc; 

 Z-ca Komendanta PSP - Piotr Strojny; 

 Komenda Powiatowa Policji - Kom. Jarosław Dudek;  

 Dyrektor PiMBP w Brzesku - Maria Marek.  

 
     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. Informacja nt. wysokości kosztów działalności - utrzymania Regionalnego Centrum 

Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku. 

3. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa 

pożarowego i p/powodziowego. 

4.  Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał 

na sesję Rady Miejskiej w mc. lutym 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 Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie było, 

wobec czego poddał pod głosowanie protokół Nr 26/2013 r. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie.   

 

Ad. 2. Informacja nt. wysokości kosztów działalności - utrzymania Regionalnego 

Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku. 

 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Marek, przedstawiła koszty 

utrzymania budynku RCKB poniesione w 2012 roku. Poinformowała, że największe koszty 

są za energię elektryczną, wodę + śmieci oraz za przeglądy okresowe.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, zapytał w sprawie co miesięcznych przeglądów 

instalacji. Zaproponował, aby na przyszłość przygotowywać zapytania ofertowe, wtedy 

można było by zmniejszyć koszty tych przeglądów. Poprosił, aby informację, która została 

przedstawiona na posiedzeniu poszerzyć o koszty osobowe i przesłać w formie 

elektronicznej do Biura Rady.  

 

Radny Krzysztof Ojczyk, poinformował, że RCKB spełnia swoje zadanie. Należy się 

cieszyć, że ten budynek jest, ponieważ gro tych wydarzeń mogłoby się nie odbyć, gdyby nie 

mielibyśmy takiego obiektu. Aspekt społeczny jest tu nadrzędny nad finansowym.  

Po szerokiej dyskusji:  

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wysokości kosztów działalności - 

utrzymania Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku. 

 

Ad. 3.  Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa 

pożarowego i p/powodziowego. 

Z-ca Komendanta PSP st. bryg. mgr inż. Piotr Strojny, przedstawił w skrócie szczegółowe 

informacje w w/w temacie. Poruszył sprawę szkoleń specjalistycznych, zagrożeń 

przeciwpożarowych oraz problemy jednostek OSP.  

Pytania:  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, zapytał w sprawie dofinansowania  

z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Czy można było by pozyskać większe środki dla OSP.  

 



Z-ca Komendanta PSP st. bryg. mgr inż. Piotr Strojny, odpowiedział, że jednostki są 

dofinansowywane co roku, lecz otrzymują tylko te jednostki, które są w KSR, otrzymują one 

po około 5 000 zł.  

Radna Maria Kądziołka - z przedstawionego materiału wynika, że jednostki OSP nie mogą 

samodzielnie przeprowadzać żadnych działań gaśniczych, muszą czekać na PSP.  

 

Z-ca Komendanta PSP st. bryg. mgr inż. Piotr Strojny, wyjaśnił - tylko dwie jednostki OSP 

są włączone do KSR- związane to było z tym, że w pierwszej kolejności my musieliśmy 

przeszkolić 200 druhów z całego powiatu. Najpierw zorganizowaliśmy szkolenia 

podstawowe, aby mogli wogóle wyjechać i prowadzić działania, a w tej chwili skupiamy się 

na etapie szkolenia dowódców. W Gminie Brzesko nie ma przeszkolonych dowódców, ale tak 

stan jest w całym powiecie.  

 

Przewodniczący komisji Stanisław Góra, przedstawił sprawę jakie spełniać muszą wymogi 

dot. ubioru ochotnicy OSP.  

Radny Leszek Klimek, wytłumaczył jak wygląda sprawa szkoleń, przeglądów oraz badań  

w Gminie Brzesko.  

Radny Franciszek Brzyk, zapytał jak wygląda sprawa kierowania wniosków o zakup 

samochodów dla OSP.  

Z-ca Komendanta PSP st. bryg. mgr inż. Piotr Strojny, 600 tysięcy złotych kosztuje nowy 

samochód strażacki. Przedstawił, jak wygląda partycypacja w kosztach zakupu samochodu 

strażackiego. Gmina musi dopłacić 300 tysięcy złotych.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że nasze jednostki OSP nie są aż 

tak źle zaopatrzone, wydajemy dość sporo pieniędzy, a w PSP są wyżej postawione 

standardy.  

Radna Maria Kądziołka, zawnioskowała, aby ustalić priorytety, które powinny być 

realizowane w pierwszej kolejności. Z przedstawionego materiału wynika, że bardzo 

ważnymi sprawami są:  wyposażenie OSP Jadowniki w zestawy hydrauliczne, wyposażenie 

jednostek OSP Brzesko, Bucze, Mokrzyska i Okocim w System Selektywnego Alarmowania 

oraz wyposażenie jednostek OSP Brzesko, Bucze i Okocim w instalacje grzewcze                 

w pomieszczeniach, gdzie znajdują się samochody strażackie.  

Komenda Powiatowa Policji - Kom. Jarosław Dudek, przedstawił najważniejsze 

informacje z zakresu bezpieczeństwa na terenie Gminy Brzesko.  

Po przedstawieniu informacji i szerokiej dyskusji podjęto następującą opinie oraz wniosek:  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie 

Brzesko, w tym bezpieczeństwa pożarowego i p/powodziowego i wnioskuje do 



Burmistrza Brzeska o uzupełnienie informacji o wykaz wykorzystanych środków na 

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Brzesko za rok 2012 . Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów 

uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. lutym .br. 

 

 Przewodniczący Komisji radny Stanisław Góra przedstawił do wiadomości członkom 

komisji pismo dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko za 

rok 2012. 

 

  Komisja przyjęła do wiadomości informację (sprawozdanie) o wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko za rok 2012. 

 

 Następnie Naczelnik POL UM w Brzesku Barbara Odroń-Ferenc, przedstawiła po 

raz kolejny sprawę Firmy A.G dotyczącą umorzenia zaległości finansowych względem 

Gminy Brzesko. Firmy A.G. złożyła, po raz drugi wniosek dotyczący umorzenia 

zaległości względem Gminy Brzesko 

Po dyskusji i kolejnej, dogłębnej analizie podjęto następującą opinię:  

Komisja po zapoznaniu się z przepisami szczegółowymi dot. udzielania pomocy  

negatywnie zaopiniowała wniosek firmy A.G dotyczący umorzenie zaległości 

finansowych względem Gminy Brzesko. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący,         

0 przeciw.  

 Przewodniczący Komisji radny Stanisław Góra przedstawił pismo w sprawie 

zwolnienia z ponoszenia opłaty podatku od nieruchomości Publicznemu Zakładowi 

Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku.  

Po dyskusji: Komisja przyjęła do wiadomości pismo w sprawie zwolnienia           

z ponoszenia opłaty podatku od nieruchomości Publicznemu Zakładowi 

Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku.  

 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 8:00 - 10:20 

 
Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Stanisław Góra  

protokołowała: Podinspektor Joanna Szczepka   


