
Protokół Nr 33/2013 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   
19 września 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; 
7. Radny Adam Smołucha- członek komisji.  
 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;  

 Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka; 

 Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku - Ilona Latocha-Dylewska;  

 Inspektor GGMR- Elżbieta Spyrka;  

 Kierownik BFE- Rafał Najdała;  

 Kierownik ITK – Antoni Staszczyk; 

 Naczelnik ITK- Bogdan Dobranowski; 

 Naczelnik Wydziału OKiS - Józef Cierniak; 

 Inspektor GGMR-  Małgorzata Serafin;  

 
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 –  

 
Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Ocena stanu realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w zakresie rzeczowym  

i finansowym.  

3. Informacja nt. kosztów funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku za rok 2012  

i I półrocze roku 2013.  

4. Informacja o pozyskaniu i wykorzystaniu dotacji unijnych do zadań realizowanych 



przez Gminę Brzesko - opinia.  

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

na sesję Rady Miejskiej w mc. wrześniu.br. (projekty uchwał i informacje do 

poszczególnych punktów porządku obrad otrzymają radni w formie elektronicznej). 

 

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 32/2013 r. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie.   

 

Ad. 2. Informacja nt. kosztów funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku za rok 2012  

i I półrocze roku 2013. 

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Ilona Latocha-Dylewska, przedstawiła informacje 

dotyczące kosztów funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku za rok 2012  

i I półrocze roku 2013. Poinformowała, że na chwilę obecną do szkoły uczęszcza 128 

uczniów w 2 cyklach: 4-letnim i 6-letnim. Zadania oświatowe realizowane są przez 16,41 

etatów nauczycielskich i 2,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Zakupiono 

instrumenty i pomoce dydaktyczne za kwotę 39.000,00 zł. Następnie przedstawiła 

sprawozdanie za rok 2012r.  

W trakcie dyskusji poruszano tematy dot. przedmiotowego tematu oraz zadawano Pani 

Dyrektor oraz Naczelnikowi Wydziału EKiS szereg pytań: 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, poinformował, że subwencja na ten rok wynosi 

744 886 zł. Warunki pomieszczeń zdecydowanie się poprawiły. Konieczne jest rozpatrzenie 

sprawy, wprowadzenia Szkoły Muzycznej do siedziby Małopolskiej Szkoły Wyższej                

w Brzesku. Szkoła ta została ponaglona o opłaty czynszu, zalegają już za 3 – miesiące.  

Radny Krzysztof Ojczyk, wyraził zadowolenie, że szkoła zamknęła się finansowo 

pokrywając wynagrodzenia nauczycieli plus dokonała zakupów sprzętu i remont 

pomieszczeń a ponadto zostało jeszcze środków finansowych.  

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesk Ilona Latocha-Dylewska, poprosiła radnych, aby  

w miarę możliwości zakupiono fortepian, który jest bardzo potrzebny dla uczących się dzieci, 

których jest coraz więcej.  

Radny Krzysztof Ojczyk, poinformował, że do szkoły muzycznej można by było zakupić 



fortepian w ramach programu profilaktycznego, ponieważ z budżetu będzie bardzo ciężko 

pozyskać pieniądze na ten cel.   

Radny Adam Smołucha, w nawiązaniu do środków alkoholowych, z których został 

zaproponowany zakup fortepianu, nie zapominajmy o potrzebach dla których te środki są  

w dyspozycji budżetu gminy, które mają swoje umocowanie ustawowe. Tak się przyjęło  

w naszej gminie, że te środki przeznacza się na finansowanie wiele zadań, które się nie  

mieszczą w budżecie. W głównej mierze te środki powinny być przeznaczone dla rodzin 

dotkniętych alkoholizmem.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Ocena stanu realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w zakresie rzeczowym  

i finansowym. 

 

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, przestawił najważniejsze informacje dot. realizacji 

inwestycji na terenie gminy.  

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, omówił drogę na tzw. „kasztanki” w Okocimiu oraz 

podłączy do wodociągu w Porębie Spytkowskiej.  

Komisja przyjęła jednogłośnie pozytywnie informację na temat realizacji inwestycji  

w Gminie Brzesko w zakresie rzeczowym i finansowym.  

 

Ad. 4. Informacja o pozyskaniu i wykorzystaniu dotacji unijnych do zadań 

realizowanych przez Gminę Brzesko - opinia.  

Kierownik BFE Rafał Najdała, przedstawił sprawozdanie w zakresie złożonej dokumentacji 

aplikacyjnej o dofinansowanie oraz dokumentacji rozliczeniowej dla projektów 

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Poruszył planowany w 2014 projekt subregionu 

tarnowskiego, który ma na celu utworzenie infrastruktury turystycznej.  

Następnie przedstawił projekt uchwały, który jest niezbędny w dalszym etapie dokumentacji 

otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dostępności 

boiska sportowego w miejscowości Szczepanów.  

 

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

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

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013 oraz zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady 



Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzesko; 

Radna Maria Kądziołka, poruszyła sprawę wniosku Dyrektor ŚDPS w sprawie pomocy 

finansowej na zakup samochodu dla podopiecznych.  Przypomniała, że Pani Dyrektor na 

sesji Rady Miejskiej szeroko omówiła przedmiotową sprawę, konieczności zakupu 

samochodu nie trzeba uzasadniać, jest on niezbędny do przewozu osób najbardziej 

potrzebujących, a Panu Dyrektor pozyskała część środków z PFON-u. Poinformował, że 

cześć gmin z naszego powiatu już udzieliła pomocy. Dlatego prosi o poważne podejście do 

tej sprawy. 

 

Po przedstawieniu projektów uchwał oraz dyskusji - Komisja pozytywnie zaopiniowała  

projekty uchwał w sprawach:  

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 201 z uwzględnieniem 

wniosku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Brzesku dotyczący pomocy 

finansowej na zakup samochodu.  

 sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia             

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

Następnie na komisje przybył Naczelnik GGMR Józef Makuch, który przedstawił członkom 

komisji i omówił sprawy dotyczące nieruchomości: 

   sprawa dot. przedłużenia umowy dla POLKOMTEL - po rozpatrzeniu wniosku 

dotyczącego przedłużenia umowy dzierżawy dla POLKOMTEL Spółka z o.o. komisja 

wnioskuje, aby zaproponować nowe warunki  cenowe, korzystniejsze dla Gminy 

Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

  Pozytywnie zaopiniowano wniosek o przeznaczenie  do sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego działki ewidencyjnej o nr 1411/188 położonej w Brzesku 

przy  ul. Pod Sadem. Głosowano jednogłośnie.  

  Komisja zapoznała się z wnioskiem dot. przejęcia na majątek Gminy Brzesko            

w formie darowizny nieruchomości  nr 2461/16 położonej przy ul. Trakt Królewski      

w Morzyskach, która stanowi dojazd do działek budowlanych będących własnością 

prywatną i postanowiła na kolejnym posiedzeniu opiniować powyższy wniosek, po 

wizji lokalnej Komisji GKOŚiR. Głosowano jednogłośnie.  

 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek przedstawiony przez 

Wydział GGMR UM w Brzesku, dotyczący stawek czynszu w lokalach zarządzanych 

przez MZGM Brzesko: ul. Ogrodowa 6, ul. Kościuszki 12 w Brzesku. 

 

Następnie Przewodniczący komisji odczytał pisma skierowane na komisje, które zostały 

następująco zaopiniowane :  



 Komisja negatywnie  opiniuje wniosek PKP dot. przejęcia na rzecz Gminy Brzesko  

budynku stacji PKP w Jasieniu w trybie przedstawionym przez PKP. Głosowano 

jednogłośnie. 

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy: Sołectwa Jasień              

i Osiedla Kościuszki – Ogrodowa. 

  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przychylić się  do wniosku i zrzec się 

wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej na części działki nr 3432/1 

własności Gminy Brzesko położonej w Jadownikach w związku z ustanowieniem 

przez Sąd służebności drogi koniecznej stanowiącej  fragment ul. św. Prokopa. 

Głosowano jednogłośnie. 

  Komisja przyjęła do wiadomości pismo z Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły               

w sprawie wniosków do projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2013.  

 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Środowiskowego Domu 

Pomocy Społecznej w Brzesku dotyczący pomocy finansowej na zakup samochodu.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Obrady trwały od godz. 8:00 – 10:45 

 
 
 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki  
Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku 

 
Stanisław Góra  

protokołowała: 
Joanna Szczepka  

 


