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Protokół Nr 5 /2018 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady 

Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu  21 maja 2018 roku  w sali 

obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 

 Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

nośniku informacji  (płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  obradowała w 

składzie: 

1. Radny Edward Knaga  

2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący  Komisji. 

3. Radny Piotr Wyczesany  

4. Radny Jerzy Gawiak, 

5. Radny Marcin Ciurej 

6. Radny Bogusław Babicz, 

7. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

 Dyrektor PiMBP Karina Legutek; 

 Skarbnik Celina Łanocha; 

 Inspektor Renata Pabian; 

 Inspektor Marta Babicz; 

 Kierownik Henryk Piela; 

 Kierownik Marzena Grzyb; 

 Inspektor Teresa Rożak; 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji  radny Adam Kwaśniak, 

który na podstawie listy obecności stwierdził  prawomocność obrad komisji.  

Przewodniczący powitał wszystkich zebranych członków  komisji  i przedstawił 

proponowany projekt porządku posiedzenia komisji który został przyjęty  bez uwag 

jednogłośnie jak niżej: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  

17 kwietnia 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2017. 

3. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe w 2017 r. ( email) 
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4. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.( email) 

5. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2017 r.( email) 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał 

skierowanych do komisji.( inf. email). 
 

Ad.1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  

17 kwietnia 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

 

 

 Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17 kwietnia 2018 roku został 

przyjęty jednogłośnie; 

 

Ad.2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2017. 

 

Skarbnik Gminy Brzesko Celina Łanocha omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za rok 2017. Omówiła plan dochodów budżetowych, plan wydatków, 

przychody budżetowe, emisja obligacji , deficyt budżetowy , zadłużenie budżetu . Ponadto 

Pani Skarbnik omówiła informacje o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie 

finansowe gminy. 

Pytań członków komisji do sprawozdania  brak. 

 

Opinia komisji: 
Komisja  pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko 

za 2017 rok. Głosowano  jednogłośnie  

 

Ad.3. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe w 2017 r. ( email) 

 

Ad.4. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.( email) 

 

Radni otrzymali sprawozdania w wersji elektronicznej. 

 

Główny Specjalista Renata Pabian przedstawiła  komisji sprawozdanie wg. załącznika 

sprawozdania jw. do pkt. 3 i 4. 

Po wysłuchaniu sprawozdania radni w dyskusji stwierdzili, że  w stosunku do lat 

poprzednich obniża się ilość osób uzależnionych od alkoholu. 

 
Opinia komisji:  
  
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Gminnego 
programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok. 
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Inspektor Marta Babicz Wydział EKiS -  przedstawiła komisji sprawozdanie oraz 

rozliczenie dotacji i wykorzystania budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2017 

r. ( radni otrzymali informacje w wersji elektronicznej).  

W dyskusji nawiązano do : 

 Zbyt niskiej kwoty środków budżetowych na działalność organizacji 

pozarządowych; 

 Zwrotu dotacji  i kontroli działalności stowarzyszeń; 

  Sposobu wykorzystania zwróconych środków z dotacji; 

 Umarzania dotacji przez Burmistrza Brzeska ; 

 Stanu technicznego boisk sportowych, utrzymania obiektów sportowych; 

 Ilości młodzieży biorących udział w zajęciach  sportowych organizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

 

Po dyskusji opinia komisji: 
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem dotyczącym współpracy i wykorzystania środków 
budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2017 rok  i pozytywnie je opiniuje. 
Głosowano  jednogłośnie 
 
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów 

uchwał skierowanych do komisji.( inf. email). 

 

 W sprawach bieżących komisja Komisja zapoznała się z pismem Prezesa 

Zarządu  PSS Społem w Brzesku dot.  przedłużenia umowy najmu lokalu  Bar 

SMAK w trybie bezprzetargowym. Wniosek Objaśniła Inspektor Teresa Różak 

oraz Kierownik Marzena  Grzyb.( stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak odczytał wniosek jw. oraz wniosek komisji 

Gospodarki Finansowej.   

Pani Teresa Różak – przedstawiła propozycje PSS by dzierżawa została zawarta na okres 

5 lat. Należy się zastanowić, czy jest sens by na tak długo wydzierżawiać ten lokal,  może  

to być okres np. 3 lat jak do chwili obecnej. Całą powierzchnię tego lokalu zajmuje PSS , 

czynsz waloryzowany jest o wskaźnik inflacji. 

W dyskusji odniesiono się do: 

 Wysokości stawki czynszu, rozważenia  możliwości jej podwyżki; 

 Pilnej potrzeby zmiany wizerunku lokalu i jego remontu na miarę XXI wieku; 

 Przedstawienia PSS propozycji  zainwestowania w lokal, pilny jest  remont kuchni , 

Sali, zmiana wyposażenia, naczyń; 

Ustalono w dyskusji iż  remont powyższego lokalu musi być bezwzględnie wykonany 

przez PSS, stołówka jest potrzebna bo dużo osób z niej korzysta zarówno z pracowników 

w budynku jak i osób z miasta. Miejsce jest dobre, lokalizacja również,  ale remont 

generalny ze zmianą wyposażenia musi być. Zaproponowano we wniosku o zorganizowanie 
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spotkania z Prezesem PSS Społem i omówienie w.w wniosku. Spotkanie to ma na celu  

wyegzekwowanie  od PSS podniesienia standardu tego lokalu. 

 

Wniosek komisji: W związku z pismem Prezesa Zarządu  PSS Społem w Brzesku dot.  
przedłużenia umowy najmu lokalu  Bar SMAK w trybie bezprzetargowym, Komisja 
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie spotkania z Prezesem PSS Społem 
i zaproszenie na  posiedzeniu komisji w miesiącu czerwcu br., celem omówienia w.w 
wniosku oraz spraw związanych z wynajmem lokalu  pod bar SMAK .  
Głosowano jednogłośnie  
 
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa – poruszyła temat  wybudowania toalet na placu targowym 

w Brzesku. Należy próbować  ostatecznie ten temat rozwiązać ponieważ  otrzymuje 

sygnały od kupców z placu targowego, że administrator placu pobiera opłaty za korzystanie 

z toalety.  

W dyskusji komisja odniosła się do tematu jw.  

 

Kierownik Henryk Piela – odniósł się do tematu pobierania opłat  za korzystanie z toalety 

na placu targowym w Brzesku oraz możliwości rozwiązania problemu. Pan Kierownik 

zaproponował rozwiązania  pobierania opłaty ryczałtowej za korzystanie z toalety. 

Projekt budowy zaplecza sanitarnego jest  gotowy jednak w budżecie  gminy brak środków 

finansowych. Pan Kierownik zobowiązał się, że do kolejnego  posiedzenia komisji te mat 

rozezna. 

5 minut przerwy w obradach. 

Obrady po przerwie. 

 

Ad.3. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2017 r.( email) 

 

Dyrektor MOK Małgorzat Cuber – przedstawiła komisji  wykaz zrealizowanych przez 

MOK  zadań ,informacje na temat realizowanych projektów , działalność Muzeum Ziemi 

Brzeskiej , współpraca z pozostałymi jednostkami kulturalnymi.  Wyszczególniła jakie 

zajęcia artystyczne są prowadzone w ciągu całego roku w MOK , spotkania UTW, 

możliwości ośrodka zorganizowania  imprezy muzycznej „ Muzyczny Rynek”. Pani Dyrektor 

przestawiła komisji program obchodów Dni Brzeska w miesiącu czerwcu , pozyskiwanie 

środków finansowych- pytań radnych do sprawozdania brak. 

 

Dyrektor PiMBP Karina Legutek – omówiła sprawozdanie z działalności PiMBP w Brzesku 

za rok 2017 oraz w roku bieżącym.  

Pytania do sprawozdania: 

Radny Bogusław Babicz zapytał w temacie działalności kawiarni w budynku RCKB. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak podziękował za złożone sprawozdania, życząc 

dalszych sukcesów , podziękował za pracę i osiągnięte wyniki. 
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Opinia komisji: 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności MOK w 
Brzesku  za 2017 rok. Głosowano  jednogłośnie 
 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności PiMBP w 
Brzesku  za 2017 rok. Głosowano  jednogłośnie 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak podziękował 

wszystkim za udział w komisji i zamknął posiedzenie komisji. Obrady trwały od 

godz. 9.00-10.30 

Przewodniczący Komisji  

………………………………………. 

mgr  Adam Kwaśniak  

 

 

  

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


