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Protok6t n. ..9-... lrou
Ze, wsp6lnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunatnej Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich prawa
Porzqdku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej Rady Miejskiej

w Brzesku z dnia 20 listopada 2015 r, odbytego w sali obrad Urzqdu
Miejskiego w Brzesku prry ul. Glowackiego Sl.posiedzenie tnvalo od

godz.9.00 -12.00

Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
obradowala w skladzie:

1. Radny Edward Knaga
2. Radny Adam Kwa6niak - przewodniczqcy Komisji.
3. Radny Piotr Wyczesany
4. Radny Jerzy Gawiak,
5. Radny Marcin Ciurej
6. Radny Boguslaw Babicz,
7. Radna Ewa Chmielarz

Komisja Spraw Obywatelskich prawa porz4dku publicznego i promocji
obradowala w skladzie:

1. Radny Krzysztof Bogusz - Przewodniczqcy Komisji;
2. RadnyAdam Kwa5niak
3. Radny Piotr Wyczesany
4. Radny Jerzy Gawiak
5. Radny Krzysztof Stqpak
6. Radny Marcin Ciurej
7. Radny Boguslaw Babicz

Ponadto w posiedzeniu udzial wziqli:

1. Burmistrz Grzegorz Wawryka
2. Naczelnik J6zef Makuch;
3. Kierownik Henryk piela;
4. Pani Edyta Bieniek - Biatas;
5. Pan Waclaw Klepacki;
6. Naczelnik Manena Zacher.

. Posiedzeniu polqczonych Komisji pzewodniczyl przewodniczQcy Komisji
radny Adam Kwa6niak, K6ry na podstawie listy obecnosci stwierdzil priwomocnoii
obrad wsp6lnych komisji.
PrzewodniczEcy komisji powital wszystkich zebranych i paedstawil proponowany
projekt porzqdku posiedzenia komisji ze zmianami, ulegl zmianie w stosunku do tego
co zostalo zaproponowane na pismie . pozqdek posiedzenia komisji Gospodarki
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Komunalnej zostal przyjqty jednoglo6nie jak ni2ej.

PORZADEK POSIEDZENIA:
1. Rozpataenie p@ekt6w uchwal , pism i wniosk6w.
2. Om6wienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bzesko.
3. Wizja lokalna komisji - Bucze, Jasie6, Baesko;
4' Przyiqcie protokolu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 19 paldziernika

2015 r.
5. Sprawy bie2qce i worne wnioski - rozpatzenie pism i wniosk6w, projekt6w

uchwal na sesje Rady Miejskiej w miesiEcu listopadzie br.

PORZADEK POSIEDZENTA Komisji spraw obywaterskich po zamianach
przyjqto iednoglo5nie :

1' Przyl'Qcie protokolu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 paldziernika
2015 r.

2. Sprawy bie2qce i worne wnioski - rozpatrzenie pism i wniosk6w, prqekt6w
uchwal na sesje Rady Miejskiej w miesiqcu listopadzie br.

Ad.1. Rozpatrzenie projeR6w uchwal , pism i wniosk6w.
Komisje rozpatrzyly i zaopiniowaly:

Przewodnicz4cy Komisji Adam Kwa6niak odczytar projekt uchwaly w sprawie
oplaty targowej.

' Komisje zapoznary sig i przggry do wiadomosci projekt uchwaly w sprawie
oplaty targowej.
Zmienily sig pzepisy prawne i w chwili obecnej w og6le nie musi byi tej oplaV
dlatego tez RM musi podjqi uchwalg by wprowadzid oplaty.

' Komisje pozytywnie zaopiniowaly projeK uchwaly w sprawie pzygotowania
projektu uchwaly w sprawie ustalenia zasad i warunk6w sytuowaniiobiekt6w
matej architeKury, tablic reklamowych i uzqdzeri reklamowych oraz ogrodzefi,
i.h gabafi6w, standard6w jako5ciowyth otaz rodiaj6w ,ui"iltO*
budowlanych, z jakich mogq byi wykonane na terenie Gminy Baesko i
wnioskuiq o wprowadzenie zmiany w paragrafle 1 okresriiqc terminprzygotowania projektu do dnia 31 marca 2016 r.
Glosowano:

. Komisja Komunalna - jednoglo6nie

. Komisja Spraw Obywatelskich jednoglo6nie

Naczelnik wydziatu podatkriw Marzena Zacher objasnita projekty uchwal w
sprawach:

PAOTOX6I ZE WSPOLTiTEGO POSIEDZE'{IA KOMIS'I GKOSIR ORAZ KOMIS]t SOPPIP
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o projek uchwaly w sprawie okreilenia wzor1w formularzy i deklaracji dla cel6w
podatku od nieruchomoici podatku rotnego i podatku teinego.

Naaelnik Marzena Zacher om6wira projekt uchwary jw. oraz jakie w wyniku tych
zmian zostaly wprowadzone nowe stawki podatkowe i jakie grunty mogq byi objqte
specjalnq strefq rewitarizacji, co ma na ceru poprawg jakosci zycia miesziiric6w.
W dyskusji komisje analizowaly zagadnienia dot min:

o Rewitalizacji ciekdw wodnych na terenie Gminy Baesko,. Wysoko5ci podatk5w od grunt6w objetych strefq rewitaiizacji,o Ustalenia stawek minimalnych i maksymalnych pzedmiotoriicn grunt6w,
Czlonkowie komisji uznali, 2e povty2sq podatek jest bardzo wyrlof,i .

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk po zlozonych wyja5nieniach pzez paniq
Naczernik zawnioskowar by merytory;zne sruzby uM zorientowary siq i wytypowalyewentuarne obszary bqd, niezabudowane objgte obszarem rewitarizacji grunty, kt6remoglyby podregai podatkowi rewitalizaqrjnemu z uwagi na wazny interes pubriczny.lest to taka mini spec ustawa, kt6ra popzez takle draliofisko *Vroti" opfirr-irrrr,na wlascicielu takiego gruntu spzeda2 tego gruntu.-

Radny Jerzy Gawiak stwierdzil, 2e z jednej strony jest taki podatek potaebny bomoze w koricu nareszcie. uregulujemy ,pru*y *iqarn" np. z poszezeniem drogi,gdzie wlasciciere grunt6w 2qdaiE diastyc.nvin lror.r,ooowari i nie sta6 nas na wykup.
opinia komisji :Pozytywnie. zaopiniowano proje* uchwaly w sprawie okre.leniawzor6w formurarzy i dekraracji dra cer6w pooaitu oJ nieruchomoSci podatku rornego ipodatku le6nego.

Glosowano:

o Komisja Komunalna _ jednoglo5nie

. Komisja Spraw Obywatelskich 6za, 0 przeciw, I wstrzymuiqcy
Wniosek komisji:

Komisje wnioskuiq do Burmistza Bzeska by merytoryczne sru2by uM zorientowary siqi wytypowaly ewentuarne obszary oqoz niezauuiowane obiqte obszarem rewitJizac;igrunty, ktdre moglyby podregai podatkowi ,ewitatizacylnemu z uwagi na waznyinteres publiczny.

Glosowano:

. Komisja Komunalna _ jednoglodnie

. Komisja Spraw Obywatelskich jednoglo6nie
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. projekt uchwaly w sprawie okreilenia wysokoici stawek od irodkdw
transportowych.

Naczelnik Marzena Zacher obja6nita projekt uchwaty jw.

w dyskusji Pzewodniczqcy Kr4szrof ojczyk poruszyl temat zastosowania stawek
preferenryjnych dla samochod6w ECO. Czy mo2emy tq preferencyjnq stawkg
zastosowad dla tych pojazd6w ekologicznych. Mo2e taka preferencja bgdzie
powodowala to iz zachgcimy naszych mieszka6c6w do zakupu takich aut.
Pzewodniczqcy stwierdzil, 2e jest to propozycja , K6rq iest wymiernie trudno zbadad
ale wydaje sig, 2e ka2da ilosi ograniczenia spalin w powietzu jest dobra ijest to bardzo
wazne.

Naczelnik Marzena Zacher odpowiedziala w jaki spos6b takq stawkg mo2na
zastosowai.

Po dyskusji opinia komisji:

' Komisje pozytywnie zaopinrowary projeK uchwary w sprawie okre6renia
wysoko6d stawek od Srodk6w transportowych.

Glosowano:

. Komisja Komunatna - jednoglo6nie

. Komisja Spraw Obywatelskich jednogtoSnie

' I{aczelnik Marzena Zacher objasnila projekt uchwaly w sprawie wysoko6ci
stawek podatku od nieruchomo6ci. przybrizyra jakie zastosowano podwyzki
stawek podatkowych w poszczeg6lnych punktach projeKu uchwaly ilakie z tego
tytulu bqdq zmniejszenia i zwiqkszenia w budzecie gminy.

W dyskusji komisja om6wila :

Radny Adam Kwa6niak - poprosil o podanie kwoty dochodu gminy z fftulupodniesienia wszystkich podatkdw.

Naczelnik Marzena Zacher wyjasnira, 2e og6rny wzrost stawek podatkowych w
stosunku do roku popzedniego daje kwotg 105 tysiqcy ztotych g. wzrost o 0,6 0/o.
Pzedstawila zmiany jakie zaszry w podatku od nieruchomosci gizie wprowadzony
zostal min. podatek od niezabudowanych obiqtych obszarem ,."ri,itutiru.ji, o r.to.y,
mowa w ustawie z dnia 9 paidziernika 2015r o rewitalizacji (Oz.U. poi. L777), ipolo2onych na terenach, dra kt6rych miejscowy pran zagospodarowania
przestzennego pzewiduje pzeznaczenie pod zabudowg mieszkanLwq. r.trgo*q
311?.,**_"ryq .o .P7lznae;niu mieszanym obejmuiEcym wylacznie te rodzaje
zabudowy, jezeri od dnia wej5cia w 2ycie tego pranl w odniesieniu do tych grunt6*

PNOTOTOT Zg WSPOLruEEO POSIEDZENIA KOMTSJI GKOSIR ORAZ XOMIS'I SOPPIP
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uplynql okres 4lat, a w tym czasie nie zakoiczono budowy zgodnie z pzepisami prawa
budowlanego - 3,00 zl od 1 m2 powiezchni, iak r6wnie2 obnizki stawek podatkowych
zwiqzanych z udzielaniem Swiadczeri zdrowotnych i od grunt6w pod wodami
powierzchniowymi stoiqcymi lub wodami powieechniowymi plynqcymi jezior
zbiornik6w sztucznych. om6wila zalqczone radnym zestawienia dot. wysokosci stawek
podatkowych i wplyw6w do bud2etu gminy z tego tytulu, oraz pzedstawila propozycje
Burmistza Bzeska w zakresie wybranych stawek podatkowych.

Przewodniczqcy komisji zapytal, czy do pzedstawionych propozycji wysoko6ci
stawek podatkowych sq pytania czlonk6w komisji.

Glos w dyskusji zabrali:

Przewodniczqcy Krzysztof ojczyk przypomniat, 2e na ostatnim posiedzeniu
Komisji Finansowej byla dyskusja, aby spr6bowai tak rozwiqzad kwestig ewentualnej
podwy2ki stawek podatku od nieruchomosci by bylo to bardziej uczciwe podej6cie bo
tak naprawdg brak jest uzasadnienia podnoszenia tych stawek bo mamy deflicjg t,2o/o .Gdyby5my utrzymali stawki na obecnym poziomie to i tak ju2 jest z plnktu
widzenia st6p inflacyjnych podwy2ka o l,2o/o. Nie chodzi tu o kwoty, ate o zasady.
zawsze podnosili6my te stopy uzasadniaiqc to inflaqE, inflacji nie ma wigc tak
naprawdq nie powinni6my tego robii, ale jest podatek rolny, K5ry irochg
ponadnormatywnie spadl o 7 zlotych i obni2yl nam potenealny doch6d o 119 tysiqcy
zlotych. uzasadnieniem podwyzki podatk6w w ostatnich htlch zawsze byta inflacja, a
teraz tego nie ma. Ta kwota 105 tysiqcy zlotych, kt6ra jest zalo2ona jako wzrost
sumaryczny na wszystkich pozostalych obszarach jest tak jakby zrdwnowazeniem
bud2etu by przynajmniej wyjs6 na zero. wiqksza czqsi pooatnik6w, pzeosiqoiorc6w
na terenie miasta bqdzie pokrywaro obni2enie podatk6w tych podatnik6w, kt6rzy placa
podatek rolny ijest to w tym momencie nie w poaqdku. Wczoraj byt pzeciwny tym
podwyzkom, ale pzemy6lat jeszcze jednq propozyqg. Je2eli mieliby6my popatzei pod
kqtem wyr6wnania strat do budzetu poddaje mysr by w przypadku grunt6w zwiqzanych
z dzialalno6ciq gospodarczq, gdzie jest propozycja 0,77, pr4jq( [ropozycle na 0,g1,
poniewa2 tam mamy 81 % gruntdw gdzie to sE grunty, kt6re posiadalq oroby pru*n"
, a wiqc te najwiqksze podmioty, tam gdzie ten wzrost mo2e byc naimni"l odczuwarny
i gdzie jest tylko 19olo os6b fizycznych. Tam nie ma podatku od budynk6w, gdzie jest
stawka 17 zl i gdziejest odwrotna sytuacja, gdzie jest 91 o/o podatnik6w R{cznycn i
tylko 9 o/o os6b prawnych. Je2eri mieribysmy to domknqd od strony bud2etowel to
uwa2a,iz w ten spos6b nare2aloby podejSd i w tym jednym miejscu podnie6i podatek
o te 4 grosze.

w ten spos6b mielibysmy dochdd na poziomie 104 tysiQcy , gdzie mamy straty
zrekompensowane i pzezucamy je na najwiqksze firmy i sp6lii, dla kt6rych ten
wzrost nie bedzie w zaden spos6b odczuwarny. Narezy zwr6cii uwagg, 2e osoby
frzyczne bgdq placii tyrko za grun! kt6ry faktycznie uzywaiQ do swoich dziararnosci, w
przypadku os5b prawnych to jest cara powiezchnia gruntu na K6rej sig znajduiq. Jest
to bardziej sprawiedliwe od strony spolecznej. Jest to jego propozycja by w gm jednym

PNOTOXOT ZE WSPOTIEEO POSIEDZENIA KOMISJI GKOSIR ORAZ KO}4ISJI SOPPIP
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punkcie podniesi podatek do kwoty 0,81, a w pozostalych punktach utzymai na
dotychczasowym poziomie. Tylko w jednym przypadku bgdzie obnizka co wynika z
ustawy.

W dyskusji nad propozycja zloionq przez Przewodniczqcego Rady Miejskiej komisja
om6wila mozliwo6ci zastosowania podwy2ki jw. Radny Bogustaw Babicz stwierdzil, 2e
zaproponowana podwy2ka przez grunty zajmowane przez sklepy
wielkopowiezchniowe jest zbyt wysoka prawie o 6 o/o poniewaz obejmie to r6wnie2
tych malych pzedsigbiorc6w. ponadto radni zwr6cili uwagq na faK, ze lepiej jest
podnosii stawki sukcesywnie co roku, a nie naraz zbyt wysoko.

Naczelnik Marzena Zacher pzedstawila wyliczenia jak te propozycje stawek w
stosunku do jednej tylko grupy podatnik6w wplynq na bud2et gminy. pani naczelnik
wyjasnila, 2e gmina stara siq co roku sukcesywnie podnosii stawki podatkowe by nie
bylo drastycznych wzrost6w w kolejnych latach. pzedstawila komisji skqd siq wzigla
podstawa do podwy2ki podatk5w. My mamy r62ne stawki podatkowe dostosowane do
mo2liwosci platniczych naszych mieszkaic6w, podatnik6w.

Radna Ewa chmielarz zwr6cila uwagq na fakt, 2e lepiej jest co roku podnosii stawki
sukcesywnie , a nie od razu tyle, ze mieszkahcy to bardzo odczujq.

Radny Boguslaw Babicz poparl radnq chmielarz poniewaz nale2y mie6 na uwadze
faK, ze tak kiedy6 bylo z cenami wody gdzie nie podnosilismy stawki i nagle ten wzrost
okazal siq bardzo wysoki i byly protesty mieszka6c6w.

Burmistrz G',ego,, wawryka przedstawil informacje jak wygrqda sciqgarnosi
podatk5w lokalnych.

Pzewodniczqcy Krzysztof ojczyk paypomnial, 2e zubo2enie spoleczefistwa jest
bardzo du2e, paristwo socjarne ju2 sig skoriczylo. Bgdzie grosowar pzeciw podwyzce
podatkdw bojest to nieuczciwe podej6cie do naszych mieszka6c6w

Radny Piotr wyczesany zauwabll,2e nalezy pomy5le6 r6wniez o tym, ze za chwile
mogq byi r6wniez podwyzki cen wody i Sciek5w , smieci, dlatego nalezy te stawki
rozpatrywa( w trochq szerszym aspekcie nie tyrko powzez pryzmat podwyzki
groszowej lub procentowej ale ogdlnie.

Radny Adam Kwa6niak - paypomnial, ze podnosilismy podatki tylko dlatego, ze
zawsze bylo m6wione i2 jest inflacja skoro nie ma inflacji to nie ma poostJw oo
podnoszenia podatk6w.

Burmistrz Gnegotz Wawryka odni6st sig do propozycji komisji w sprawie nie
podwy2szania podatk6w.

Radna Ewa Chmierarz zapytara, ile jest takich podatnik6w w naszej gminie , K5rzy
prowadzq dziatalno6i gospodarczq?.

pnorox6t zr wsp6tN:eo posIEDzENIA KoMISJI GxosrR oRAz Koursrt sopplp
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Naczelnik Marzena Zacher - odpowiedziala, 2e wigkszo6i podatnik6w zwiqzanych
z dzialalno5ciq gospodarczq mamy od budynk6w. Wiq2e sig to z tym, 2e mamy lokale
na terenie miasta, kt6re sq wynajmowane na cele prowadzonej dzialalno6ci
gospodarczej i jest tutaj wigkszo6i tych podatnik6w. Gdyby jednak przyjqi , 2e tych
podatnik6w bqdzie taka sama ilo6t jak budynk6w to 648 os6b ma zgloszone u nas
podatki z dzialalno6ciq gospodarczq i to sq osoby firyene.

Nastgpnie komisja pzeglosowala propozycje stawek podatkowych w nastqpujqcych
wysoko6ciach:

r' Stawki roczne podatku od nieruchomo5ci na terenie Gminy Brzesko okre5la sig
w wysoko6ci:

. 1) od qruntriw:

. a) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczei, bez wzglgdu na
spos6b zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w - 0,81 zt od I m2
oowierzchni,

Glosowano:

. Komisja Komunalna - 2ta,O przeciw, 5 wstrzymuiqcych

. Komisja Spraw Obywatelskich - 3 za, 0 przeciw, 4 wstrzymuiqce

. b) pod wodami powieachniowymi stoiqcymi lub wodami powiezchniowymi
plynqcymi jezior i zbiornik6w sztucznych- 4,58 zl od t ha oowierzchni,

Glosowano:

. Komisja Komunalna - jednogloSnie

. Komisja Spraw Obywatelskich jednoglo6nie

. c) pozostalych, w tym zaiqtych na prowadzenie odplatnej statutowej
dziatalno6ci pozytku publicznego przezorganizaqe poiytku publicznego - 0,16
zl od 1 m2 oowierzchni,

Glosowano:

. Komisja Komunalna - 2za,O przeciw, 5 wstrzymuiqcych

. Komisja Spraw Obywatelskich -3 za,0 przeciw, 4 wstrzymuiqce

. d) niezabudowanych obiqtych obszarem rewitalizacji, o kt6rym mowa w
ustawie z dnia 9 pa2dziernika 2015r o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i

polo2onych na terenach, dla K6rych miejscowy plan zagospodarowania
pzesteennego pzewiduje pzeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowE,
ustugowE albo zabudowg o pzeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wylqcznie
te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wej6cia w 2ycie tego planu w odniesieniu

PNOTOXOT Zt WSPOUTEO POSIEDZENIA KOIIIISJI GKOSTR ORAZ KOMISJI SOPPIP
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do tych grunt6w uplynql okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoriczono budowy
zgodnie z pzepisami prawa budowlanego - 3,00 zl od I m2 oowierzchni.

Glosowano:

o Komisja Komunalna - jednoglo5nie

. Komisja Spraw Obywatelskich jednoglo5nie

r' od budvnk6w lub ich cze6ci:

a) mieszkalnych - 0,55 zl od 1 m2 powiezchni uzytkowej

Glosowano:

/ Komisja Komunalna - 3 za,l przeciw, 3 wstrzymuiqcych

r' Komasja Spraw Obywatelskich - 4 za,0 przeciw, 3 wstrzymuiqce

b) zwiqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej oraz od budynk6w
mieszkalnych lub ich czg6ci zajqtych na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej -
17,47 zl od 1 m2 powiezchni u2ytkowej,

Glosowano:

r' Komisja Komunalna - 3 za,O przeciw, 4 wstrzymuiqcych

r' Komisja Spraw Obywatelskich -5 za,0 przeciw, 2 wstrzymuiqce

c) zajgtych na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym - 10,50 zl od I m2 powieachni
u2vtkowej

Glosowano:

r' Komisja Komunalna - jednoglo6nie

r' Komisja Spraw Obywatelskich jednoglo6nie

d) zwiqzanych z udzielaniem Swiadczeri zdrowotnych w rozumieniu
pzepis6w o dzialalno ci leczniczej, zajgtych paez podmioty udzielajqce tych
Swiadczeri - 4,65 zl od I m2 oowierzchni uivtkowei,

Glosowano:

r' Komisja Komunalna - jednoglo5nie

pnotorot zr wspotreeo posrEDzENrA KoMrsJt Gl(osrR oRAz t(oMrsJr SoPPIP
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r' Komisia Spraw Obywatelskich jednoglo6nie

e) pozostalych, w tym zajqtych na prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalno6ci po2ytku publicznego przezoryanizacje po4rtku publicznego - 3,12
zl od 1m2 oowierzchni uivtkowei.

Glosowano:

r' Komisja Komunalna - jednoglo6nie

r' Komisja Spraw Obywatelskich jednogloinie

3) od budowli - 2olo ich wartojci okre6lonej na podstawie art. 4 ust.1
pK.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i optatach lokalnych

Glosowano:

r' Komisja Komunalna - jednogto6nie

r' Komisja Spraw Obywatelskich jednoglo6nie

Projekt uchwaly z naniesionymi propozycjami stawek podatkowych pzez wsp6lne
komisje zostaly pzeglosowany :

Glosowano:

r' Komisja Komunalna - 4zap ptzecawt 3 wstrzymujqcych
r' Komisja Spraw Obywatelskich4zar 0 przeciw, 3 wstrrymujqce

{ Projekt uchwaly w sprawie wystepienia Gminy Brzesko ze stowarzyszenia LGD
Kwartet Na Przedgdrzu.

Radny Adam Kwasniak - przypomniar, 2e w zwiqzku z|,lm i2 pan burmistz nie zaiqr
stanowiska, K6ry jest kluczowq postaciq w tej propozycji w zwiqzku z tym oddala
opiniowanie tej uchwaly na termin p6iniejszy.

Przewodniczacy Krzysztof ojczyk ubolewa nad tym, 2e burmisttz nie chce siq
wypowiedziei w tej sprawie. Wafto byloby by podana byla informacja jaka jest
alternatywa pod kqtem aplikowania pod unijne Srodki z innych 2r6del. Jezlli burmistz
nie chce rozmawiai mo2na zlozyi wniosek w tej sprawie . odni6sl sig do wypowiedzi
pana prezesa Kani , K6ry powiedzial ,2e gminy bqdq musialy doplacii do projeK6w
80 o/o . w tym momencie z punKu widzenia oplacalnosci nare2y tak zrobit jeieri mamy
mo2liwos( z innych projeK6w pozyskania 90 o/o dotaQi. pomija fakt, ze to o czym
m6wil na sesji potwierdzito siq - dot. sposobu trakowania gminy i mieszkaric6w, tojaki sens od strony ekonomicznej jest aplikowanie o 20 vo ootacli z koniecznosciq
dolo2enia 80 % Srodk6w i pracenia co roku 30 tysigcy zrotych skla;ki przezT rat.To
jest jego wniosek by te wyliczenia pzedstawii.
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Radny Piotr Wyczesany nawiqzal do ostatniego posiedzenia w Warysiu i sposobu
traktowania pzedstawicieli Gminy Bzesko,Je6li wspolpraca bqdzie wyglqdala tak samo
to mija siq to z celem. Pan Burmistz winien zajqi stanowisko.

Radna Ewa chmielarz stwierdzila, ze skoro pan burmistz nie ma nic do powiedzenia
w tej sprawie to wobec tego nie ma tematu. Na razie nikt nie m6wi o wychodzeniu z
LGD.

Przewodniczqcy Krzysztof ojczyk zawnioskowal o zaproponowanie
alternatywnych ir6del pozyskania Srodk6w zewnqtznych z innych ir6dd, przy
wigkszym stopniu poziomu dofinansowania ni2 LGD na poziomie 20 o/o i udzielenie
odpowiedzi, czy nam siq to oplaca w terminie do najbli2szej sesji. Tq decyzjg nale2y
podjqd na najbli2szej sesji poniewaz do 20 grudnia LGD aplikuje o Srodki.

Wniosek komisji:

Komisje wnioskuiq do Burmistaa Bzeska o zaproponowanie alternatywnych ir6det
pozyskania Srodk6w zewngtznych z innych 2r6del, pral wigkszym stopniu poziomu
dofinansowania niz LGD na poziomie 20 o/o i udzielenie odpowiedzi, czy nam siq to
oplaca w terminie do najblizszej sesji.

Glosowano:

. Komisja Komunalna - 4za, I przeciw, 1 wstrzymuj4cy

. Komisja Spraw Obywatelskich 6za, O przeciw, 1 wstrzymujqcy
Radny Edward Knaga wytlumaczyr swoje grosowanie pzeciw nad w.w wnroskiem.

/ Projekt uchwaly w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z elementami
ograniczenia emisji dla Gminy Brzesko.

Prezentacje multimedialnq planu jw. przedstawili zaproszeni goscie autozy planu pani
dr Edy'ta Bieniek - Bialas i pan waclawa Klepacki, kt6rq zagrezeniowari w jaki
spos6b powy2szy plan zostal opracowany, jakie zastosowano rozwlqzania techniczne ,pzeprowadzone ankiety itp.

W dyskusji komisja analizowala zagadnienia N{iEzane zi

. Korzystaniem wzez mieszkaric6w z odnawialnych 2r6del energii do ogzewania
budynk6w mieszkalnych;

o Dofinansowaniem realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej dla
gospodarstw indywidualnych;

' ociepleniem - termomodernizaciq budynk6w indywiduarnych i mo2riwosci
skozystania z dofinansowania tego zadania - w tym momencie brak jest
mozliwo6ci takiego dofi nansowania;

Radny Adam KwaSniak stwierdzir, ze chqtnych mieszkaric6w do korzystania z
odnawialnych 2r5del energii do ogzewania budynk6w mieszkalnych byloby du2o
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wiqcej gdyby nie chodzilo o pieniEdze. Winni6my trafri z tq ofertE do tych
mieszkanc6w, K6rzy chcq takiej zmiany .Gmina musi byi benefieentem tego projeKu
i dlatego kazdy chqtny mieszkaniec mo2e uzyskai wiqksze dofinansowanie nawet do
60 % ale musi r6wniez zaanga2owad wlasne Srodki finansowe.

Radny Jerzy Gawiak zapytal, czy sQ programy unijne w tym zakresie dla
miejscowo6ci powyzej 5 tysiqcy mieszka6c6w jak np. Jadowniki ?.

Pani Edy'ta Bieniek - Bialas odpowiedziala, 2e sq ale nie mo2na z nich kozysta(
poniewa2 mamy zbyt czyste powietze.

Radna Ewa Chmielarz zapytala, czy jest ju2 wiadome jakie Gmina Bzesko powinna
spetniai warunki by to dofinansowanie otzymai. ponadto radna zapytala, czy
rozwa2ano ju2 w Gminie Baesko wymiang kotl6w co. w spolkach gminnych,
palc6wkach o6wiatowych . Zapytala dlatego, poniewa2 bqdziemy musieli w pzyszlo6ci
zarezerwowai Srodki finansowe na zabezpieczenie wkladu wlasnego do tego projektu.

Na zapytania radnych odpowiedzi udzielila Pani Edyta Bieniek - Bialas, przybliintla
jaki jest planowany nab6r wniosk6w w 2016 r. by byi przygotowanym i m6c
wystartowai w tym projekcie.

Po dyskusii komisie oodielv ooinie o tre6ci:

r Komisje pozytywnie zaopiniowaly projeK uchwaty w sprawie przyjqcia Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dla Gminy Bzesko.

Glosowano:

. Komisja Komunalna - jednoglo5nie

. Komisja Spraw Obywatelskich jednoglo6nie

cd. Ad.l. Sprawy biei4ce iwolne wnioski - rozpatlzenie pism iwniosk6w,
projekt6w uchwal na sesje Rady Miejskiej w miesiqcu listopadzie br.

Komisje rozpatrzyly i zaopiniowaly :

. Komisje zapoznaNy sig z pismem Paristwa Edyty i Dariusza K. w sprawie
zaplanowania w bud2ecie gminy na 2016 rok 5rodk6w finansowych na kolejny
etap budowy chodnika przy ul. Parafialnej.

Radna Ewa Chmielarz stwierdzila, 2e osobi6cie ze wzglgd6w bezpieczeristwa
wolalaby by zostal dokoriczony chodnik przy ulicy Wi5lanej poniewa2 juz dawno
jest gotowy projekt budowy chodnika od ulicy Stanislawskiej, jednak2e popiera
r6wniez wniosek mieszkaric6w.
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Opinia komisji:

Komisje zapoznaly sie i przyjqly do wiadomo6ci pismo pafistwa Edyty i Dariusza K. w
sprawie zaplanowania w bud2ecie gminy na 2016 rok 5rodk6w finansowych na kolejny
etap budowy chodnika przy ul. Parafialnej

o Komisje zapoznaty siq i pr4lely do wiadomo6ci wniosek radnego piotra

Wyczesanego w sprawie zaplanowania w budzecie roku 2016 Srodk6w
finansowych na wykonanie zaproponowanych we wniosku inwestycji w
solectwie Bucze.

Komisje zapoznaly siq z pismami :

1) DyreKor PSP w Mokrzyskach w sprawie zabezpieczenia Srodk6w
finansowych na wykonanie prac remontowo budowlanych zwiazanych z
budynkiem szkolnym i placem przyszkolnym;

2) Pismem ZNP ZarzAd Okrggu Malopolskiego w Krakowie w sprawie
wyrazenia negatywnej opinii co do propozycji utwozenia wsp6lnego obwodu
szkolnego Wokowice- Sterkowiec - Szczepan6w;

3) Mieszkaric6w ulicy Potokowej w Mokzyskach w sprawie wykonanla
o6wietlenia przy ulicy Potokowej w miejscowo5ci Mokrzyska na odcinku od
drogi powiatowej nr 1433 K Mokrzyska - Bucze- Mokrzyska; Radna Ewa
Chmielaz stwierdzila, 2e tE sprawq winien ju2 dawno zajqi sig Urzqd Miejski,
a nie czekai na wniosek mieszkaric6w.

. Komisja Spraw Obywatelskich Prawa Pozqdku Publicznego i Promocji przylSla

do wiadomo6ci pismo - stanowisko Pani Bo2eny B. w sprawie ewentualnej
spaedaby dzialki nr 361 polo2onej w Szczepanowie.

o Komisja Spraw Obywatelskich Prawa Pozqdku Publicznego i Promocji
zapozna+a siq z tresciq projektu uchwaly w sprawie zmiany w Statucie Gminy
Bzesko.

Radny Jerzy Gawiak zwr6cil uwagg na fakt, 2e w Radzie Miejskiej brak jest Komisji
Statutowej , a wprowadzane sq zmiany w Statucie Gminy.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial - 2e nic nie stoi na przeszkodzie

by wprowadzad zmiany w Statucie Gminy poniewa2 w zakresie pracy Komisji Spraw
Obywatelskich jest min. opiniowanie takich zmian.

Radny Krzysztof Bogusz zaproponowal wprowadzenie zmiany w zakresie
spozqdzania protokol6w z komisji i sesji w formie zapisu elektronicznego audio.

Radny Edward Knaga zauwa4l zmiang dotyczacA skrScenia terminu udzielania
odpowiedzi na interpelacje radnych bylo 21 dni, a jest propozycja 14 dni, czy to nie
jest zbyt kr6tki termin.
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Radny Jerzy Gawiak zawnioskowal o wydlu2enie terminu pzechowywania nagrania
z komisji i sesji.

sekretarz stanislaw Sulek - poinformowal, 2e osobi6cie nie ma wiqkszych uwag
do pzedto2onej propozycji zmiany w statucie Gminy, prosi jedynie by nie skracai
czasu do 14 dni na udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych, bo czasami potaeba
tego czasu wiqcej na udzielenie odpowiedzi.

Na zapytania radnych odpowiedzi udzielit przewodniczqcy Krrysztof Ojczyk.

Opinia komisji:

o Komisja Spraw Obywatelskich prawa pozqdku publicznego i promocji
pozytywnie zaopiniowala projeK uchwaly w sprawie zmiany w statucie Gminy
Bzesko.

Glosowano: 4za, I wstrzymujqcy

Nastqpnie Komisja spraw obywatelskich prawa pozqdku publicznego i promocji
przyjela jednogto6nie protokol z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27
oaidziernika 2015 r.

Na tym wsp6lne posiedzenie Komisji

zostalo zakoiczone, trwalo od godz.9.O0-12.00

Komisja Gospodarki Komunalnej udala siq na wizjq lokalnq w terenie.

Wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

po odbyciu wizji Iokalnej.

1. Komisja pozytywnie zaopiniowala wniosek Pana A.G. dotyczqcy zamiany czg6ci
jegowlasnosci o numeze dzialki632zajqtej pod ulicq Grqdzikw Buczu na grunt
pochodzqcy z mienia wiejskiego wsi o takiej samej powiezchni, K5ry przylega
po drugiej stronie jego nieruchomo6ci.

2. Pozapoznaniu sig z sytuacjq na gruncie i wysluchaniu informacji zlo2onejprzez
P. )6zefa Makucha Naczelnika Wydzialu GGMR w kwestii przygotowanych
dokument6w co do ewentualnych zamian czg6ci nieruchomo6ci o numerach
ewidencyjnych : 758, 757, 759 i 760 polo2onych pomigdzy ul. Wiejskq, a JasnE
w Bzesku w celu uzyskania normatywnych dzialek budowlanych i planowanych
ciqg5w komunikacyjnych pod drog! wewnqtzne - Komisja w pelni akceptuje
zasadg dokonywania zamian grunt6w z osobami fizycznymi,

3. W zwiqzku z podjqtE przezZebranie Wiejskie Solectwa Jasieri uchwalq nr 1 w
dnia 21.06.2015 oraz zlo2onej informacji pzez Referat Budownictwa i
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Inwestycji Komunalnych w kwestii calkowitego wykluczenia samodzielnosci
zagospodarowania dzialki nr 1 109/1 na cele budowlane z uwagi na wystqpujqce
uwa ru n kowan ia terenowe komisja opi n i uje pozytywn ie spaeda2 prued m iotowej
nieruchomosci polozonej przy ul. Mazurkiewicza w Jasieniu na rzeczwlasciciela
gruntu sqsiedniego tj. dzialki nr 1108.

4' zlo2one pzez Pana Macieja K. pismo z dnia 15.09.2015 r. dotyczqce zbycia cz.
jego dziatki o numeze ewidencyjnym 96512 w Bzesku w zamian za dziatki
gminne o numerach: 1316130, 1316133 Komisja opiniuje, aby na chwilq obecnq
nie rozpatrywad pzedlo2onq ofertg z uwagi na objgcie pzedmiotowego gruntu
gminnego projektem miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego
pod nazwq ,,Bzesko - Dzielnica paemyslowa,,. po zakoriczeniu tego
postqpowania bqdzie mo2na wszeqi postqpowanie w kwestii rozwa2enia
mo2liwo5ci zamiany i ustalenie warunk6w z uwzglgdnieniem zapis6w
dokonanych w zatwierdzonych miejscowym pranie zagospodarowania o K6rym
mowa wy2ej.

Przewodlaeqcy Komisji
/l-tt4 

---=-ft""""""""'
mgr Adam Kwa5niak

Przewodniczqcy

pr?",-
Komisji

mgr Krzysztof Bogusz

protokolowala:

Inspektor Mafta K6tkowska
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