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Protokół Nr 29/2013 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

19 kwietnia 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. Radny Franciszek Brzyk -  Członek Komisji; 
3. Radny Leszek Klimek – członek Komisji. 
4. Radna Maria Kądziołka  Zastępca Przewodniczącego  Komisji; 
5. Radny Tadeusz Pasierb –Członek Komisji; 
6. Radny Adam Smołucha –Członek Komisji;  
7. Radny Krzysztof Ojczyk – Członek komisji. 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 
2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha; 
3. Kierownik Referatu Budownictwa  Antoni Staszczyk; 
4. Naczelnik Józef Makuch; 
5. Kierownik Henryk Piela; 
6. Naczelnik Bogdan Dobranowski 

 
 
     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 Gospodarki Finansowej Stanisław Góra przedstawił 
proponowany porządek obrad komisji – zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik 
nr 2 do protokołu.  
 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Informacja o przebiegu i kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 

Miasta i Gminy Brzesko. 
3. Informacja na temat przygotowania i stanu realizacji inwestycji w 2013 r. w 

Gminie Brzesko. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów 

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

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu  6 marca 2013r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad.2. Informacja o przebiegu i kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 
Miasta i Gminy Brzesko. 
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Informacje na temat wielkości kosztów utrzymania zimowego dróg i ulic na terenie 
Gminy Brzesko w czasie  zimy przedstawił komisji Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska UM Henryk Piela. Pan Kierownik przedstawił wysokość środków 
finansowych wydatkowanych z budżetu gminy na odśnieżanie i częściowe remonty 
pozimowe dróg. 
 
W krótkiej dyskusji  głosy radnych dot. głównie: 

 drożności przepustów drogowych przy drogach gminnych i powiatowych, 
 wielkości tonażu samochodów ciężarowych powodujących niszczenie dróg oraz 

technologii remontowania tych dróg, 
 zbyt dużego obciążenia samochodów ciężarowych na ul. Browarnej, co 

powoduje znaczne zniszczenia nawierzchni asfaltowej, 
 potrzeby wykonania pilnego remontu ul. Klonowej Bocznej w Jasieniu 

zniszczonej przez ciężki transport kruszywa do budowy autostrady, 
 potrzeby pilnego remontu drogi dojazdowej do szpitala, 
 remontu ul. Szczepanowskiej, której nawierzchnia jest zniszczona przez ciężki 

transport piasku z okolicznej piaskowni, 
 zobligowania do remontów dróg firm wykonujących  inwestycje w tych drogach, 

bo większość tych szkód jest spowodowanych właśnie przez prace remontowe. 
 
Na zakończenie dyskusji Pan Kierownik Henryk Piela odpowiedział na zapytania 
radnych i  poinformował, że zostanie w najbliższym czasie złożony wniosek do pana 
Burmistrza o zabezpieczenie z budżetu gminy dodatkowych środków finansowych na 
remonty i utrzymanie dróg gminnych na terenie całej gminy Brzesko i prosi radnych o 
przychylne jego potraktowanie. 
 
Opinia komisji: 
Komisja wysłuchała  wyjaśnień Kierownika Referatu Ochrony Środowiska  na temat 
przebiegu i kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Brzesko  i 
ma nadzieję, że wszystkie zaplanowane remonty dróg zostaną wykonane. 
 
Ad.3. Informacja na temat przygotowania i stanu realizacji inwestycji w 2013 r. w 
Gminie Brzesko. 
Informacje jak niżej  przedstawił komisji Kierownik  Antoni Staszczyk - informacja 
stanowi załącznik do protokołu nr 3. 
 
W dyskusji nad przedstawioną informacją radni omówili tematy dot. budowy wodociągu 
w Porębie Spytkowskiej i dołączenia dodatkowych ulic do magistrali os. Nad Uszwicą. 
Radny Stanisław Góra zapytał jaka jest szansa zrealizowania chociażby tylko jednego z 
tych odcinków wodociągu. 
 
Radny Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę na  słabą realizację przyłączania się do 
kanalizacji mieszkańców sołectw jak np. w Jadownikach przy ul. Wschodniej  i  
w Brzesku na ul. Wiejskiej. 
 
Radny Stanisław Góra poinformował, że w Porębie Spytkowskiej mieszkańcy czekają 
na wodę  z niecierpliwością, ale nie może dziś stwierdzić czy wszyscy mieszkańcy będą 
się chętnie podłączać. W pierwszej kolejności zapewne podłączą się te budynki, które 
wody nie mają, ale  z pozostałymi może być problem. 
 
Opinia komisji: 
Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat  przygotowania i stanu realizacji 
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inwestycji w 2013 r. w Gminie Brzesko. 
 
 
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i 
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. kwietniu.br. 

 
 

Naczelnik Józef Makuch przedstawił do opinii komisji  wniosek Pana P.D o wykup 
drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 1335/4 położonej w Buczu 
prowadzącej m.in. do terenu szkolnego pod urządzenie drogi. Opinia Komisji 
Gospodarki Komunalnej  jest pozytywna, jest to powierzchnia około 760 m2 a cena do 
negocjacji. 
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka  powiedział, zaprezentowany  przez Pana Naczelnika 
wniosek pana P.D o wykup przez gminę gruntu jest sensowny, grunt jest gminie 
potrzebny a zaproponowana cena do negocjacji niezbyt wygórowana. 
 
Opinia komisji: Komisja ponownie przeanalizowała wniosek Pana P.D o wykup drogi 
oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 1335/4 położonej w Buczu 
prowadzącej m.in. do terenu szkolnego. Po dyskusji podjęto opinię pozytywną 
jednogłośnie.  
 
 

 Pozytywnie 6 za, 1 wstrzymujący zaopiniowała komisja projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę 
realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie sołectwa poręba 
Spytkowska. 

 
 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w 
sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 
samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu 
powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 

 

 Komisja  przyjęła do wiadomości pismo w sprawie protestu mieszkańców i 
handlowców z ul.Głowackiego w Brzesku i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, 
by zorganizował spotkanie w sprawie ewentualnej zmiany organizacji ruchu 
na ul.Głowackiego w Brzesku i poinformowanie zainteresowane strony. 

 

 Komisja przyjęła do  wiadomości protest mieszkańców Sterkowca, 
Szczepanowa i Jadownik w sprawie poczekalni PKP w Sterkowcu i wnioskuje 
do Burmistrza Brzeska, aby przygotować odpowiedź przez odpowiedni 
wydział UM wyjaśniającą sytuację budynku poczekalni dworca PKP i 
wysłanie odpowiedzi zainteresowanym stronom. Temat objaśnił radny Leszek 
Klimek. 

 Komisja zapoznała się z  informacją Burmistrza Brzeska  w sprawie realizacji 
wniosków komisji  z dnia 22 lutego 2013 r. stanowi zał.  
w pkc.4. 

 

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w 
sprawach: 
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 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013; 
 zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzesko. 

 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Obrady trwały od godz.8.00-10.00 
 
 
 
 
         Przewodniczący Komisji Gospodarki 
       Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku 

 
         STANISŁAW GÓRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOŁOWAŁA: INSPEKTOR MARTA KÓŁKOWSKA 


