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Protokół Nr 8 /2018 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu  

22 sierpnia   2018 r. 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 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. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecny Radny Bogusław Babicz, 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Skarbnik Gminy Celina Łanocha,  

 Naczelnik Marzena Zacher; 

 Kierownik Renata Pacura; 

 Architekt Małgorzata Bugajska – Pala.  

     Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji  Radny Adam 

Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził  prawomocność obrad komisji.  

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił proponowany projekt 

porządku posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu - został przyjęty  jednogłośnie jak 

niżej ze zmianami:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 9 lipca 2018 r.(Protokół 

znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). 

2. Zaopiniowanie pism i projektów uchwał skierowanych do komisji. 

3. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Ściągalność podatków i opłat lokalnych.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
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Ad.1. Przyjęcie protokołu z dnia  9 lipca   2018 roku ( Protokół znajdował się do wglądu 

w Biurze Rady Miejskiej). 

 

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu z dnia  9 lipca   2018 roku został przyjęty 

pozytywnie bez uwag - jednogłośnie.  

Ad.2. Zaopiniowanie pism i projektów uchwał skierowanych do komisji. 

 

 Komisja zapoznała się z treścią wniosku Państwa M i L C. dot.  dokonania zmiany 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie 

Brzesko o nazwie „ Brzesko – Granice”. 

Architekt Małgorzata Bugajska – Pala  dokonała omówienia przedmiotowego wniosku , 

wskazała na mapie  której części planu wniosek dotyczy , przypomniała historię 

przygotowania planu, wyłożenia go do wglądu , zgłoszonych uwag oraz przypuszczalną 

wielkość kwoty niezbędnej do dokonania zmiany w planie jak również obowiązku w tym 

przypadku  przeprowadzenia ponownej procedury uchwalenia planu jeśli będzie pozytywna 

decyzja Rady Miejskiej wyrażona w formie uchwały.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak po wysłuchaniu wyczerpujących wyjaśnień Pani  

Architekt zaproponował członkom komisji pozytywne zaopiniowanie przedstawionego 

wniosku przez komisję. Ostateczną decyzję w tej sprawie i tak wyrazi zapewne nowa już 

Rada Miejska. 

Opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek  Państwa M i L C. dot.  dokonania zmiany w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ 

Brzesko – Granice”. Głosowano 4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące  

Ponadto Pani Architekt Małgorzata Bugajska – Pala dokonała wstępnie omówienia 

sprawy dot. wniosku mieszkanki Mokrzysk Pani Cz. w sprawie dot. przekształcenia jej 

terenów na tereny budowlane .Pani Architekt wskazała na mapie przedmiotowy teren. 

Ponadto komisja zaopiniowała:  

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie  nadania 

nazwy „ Skwer Ks. Ignacego Piwowarskiego” w Buczu. Projekt objaśniła Radny 

Piotr Wyczesany. Poinformował, że członkowie rodziny Ks. Ignacego wyrazili zgodę 

na takie przedsięwzięcie.  

W dyskusji radny Jerzy Gawiak zwrócił uwagę iż powyższy projekt winien posiadać 

opinie RS wsi Bucze. 

Radny Piotr Wyczesany odpowiedział, że niemożliwe jest uzyskanie takiej opinii od 

RS wsi Bucze ponieważ RS  od 3 lat nie zebrała się ani razu. 

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem 

nakładów poczynionych na działce przez nabywającego.  Projekt uchwały objaśniła 
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komisji kierownik Renata Pacura. W dyskusji nad projektem uchwały zwrócono 

uwagę na fakt by zbywając przedmiotową nieruchomość gmina uzyskała korzyść 

finansową. 

 Ad.3. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Ściągalność podatków i opłat lokalnych.  

 

Przybyła na posiedzenie Naczelnik  Marzena Zacher   dokonała analizy informacji na temat 

ściągalności podatków i opłat lokalnych w Gminie Brzesko. ( materiał stanowi załącznik do 

protokołu). 

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak poinformował, że ściągalność zarówno podatków 

jak  zaległości podatkowych w Gminie Brzesko  jest bardzo dobre i za to dziękuje służbom 

urzędu.  

Ponadto na zapytanie przewodniczącego komisji Naczelnik Marzena Zacher przedstawiła 

komisji wyjaśnienia dot. możliwości  podwyżki stawek podatkowych od nowego roku. 

Przybyła na posiedzenie komisji Skarbnik Gminy Celina Łanocha  dokonała omówienia  

stanu zadłużenia Gminy Brzesko wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wg. załącznika do 

protokołu komisji. Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła komisji zestawienie zadłużenia 

Gminy Brzesko  w latach 2003 – 2018  z którego wynika, że gmina nie zadłużała się ponad 

stan tylko  na realizacje niezbędnych inwestycji w gminie.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak  po wysłuchaniu sprawozdania jw. zwrócił 

uwagę na dobrą pracę Pani Skarbnik   i służb urzędu w zakresie prowadzenia spraw 

finansowych. 

Opinia komisji: Komisja przyjęła do wiadomości informacje o stanie zadłużenia gminy i 

ściągalności podatków i opłat lokalnych. Głosowano jednogłośnie  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak 

podziękował za udział członkom komisji i zamknął posiedzenie komisji. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godziny 9.00 – 10.20 

 

Przewodniczący Komisji  

          mgr Adam Kwaśniak  

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


