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Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Rewizyjna 

Protokół nr 10/2019 

10 Posiedzenie w dniu 23 października 2019  

Obrady rozpoczęto 23 października 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:00 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Barbara Borowiecka 

2. Piotr Duda 

3. Anna Lubowiecka 

4. Bogusław Sambor 

5. Jarosław Sorys 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Burmistrz Tomasz Latocha  

2. Prezes Spółki BZK Jan Niedzielski 

3. Prezes Spółki MZGM Mirosław Wiśniowski  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Piotr Duda,  który 

powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności 

Przewodniczący komisji Piotr Duda  stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności 

stanowią załącznik  do protokołu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Duda  przedstawił  proponowany porządek posiedzenia 

komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji?. Uwag 

radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty - załącznik  do protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
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3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 

16 września 2019 r. 

4. Informacja na temat działalności gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. 

5. Informacja na temat funkcjonowania Spółki BZK w Brzesku oraz Spółki MZGM. 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na 

komisje. 

 

Ad.3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego 

w dniu 16 września 2019 r. 

Do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  odbytego w  dniu 

16 września    2019 r. nie wniesiono żadnych uwag. 

Ad.4. Informacja na temat działalności gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i 

pomocy lokalnym przedsiębiorcom. 

Burmistrz Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia  informacji jw. w zakresie 

dot:  

 Przygotowania terenów gminnych i prywatnych Jadowniki – Rędziny  i terenów w 

Buczu jako terenów inwestycyjnych; 

 Sposobu  składania wniosków o dofinansowanie na zagospodarowanie przedmiotowych 

terenów ; 

 Zwrócił uwagę na całkowity brak dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w 

Buczu i Jadowniki -  Rędziny; 

 Szczegółowo omówił  potrzeby w zakresie opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego dla gruntów  położonych w Buczu  i budowy drogi dojazdowej do tych 

terenów  wg. II wariantu planowanej budowy drogi. 

 Zwrócił uwagę na możliwości zagospodarowania terenu  Jadowniki – Rędziny , grunty 

te są własności prywatnej, jednak gmina zobowiązała się do pomocy w  promowaniu 

tych terenów ponieważ są nimi zainteresowani potencjalni inwestorzy, którzy 

rozpoczynając tam działalność spowodują, że do kasy gminy będą dodatkowe wpływy 

z podatków. Występuje całkowity brak dojazdu do tych terenów, dlatego gmina 

zadeklarowała  wybudowanie drogi dojazdowej  przy współudziale inwestorów. 

 Wspomniał o możliwościach zagospodarowania terenów w Jasieniu po starej Cegielni; 

 Omówił potrzeby w zakresie zagospodarowania terenu wokół szpitala co wiąże się 

również z  budową dróg dojazdowych i odwodnieniem tego terenu, podejmowanych 
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przez gminę działaniach w Zarządzie Dróg Wojewódzkich mających na celu 

skomunikowane  tych terenów.  

Burmistrz Tomasz Latocha  zawnioskował do komisji,  by  przy analizowaniu projektu 

budżetu na rok przyszły  uwzględnić  środki finansowe na budowę  dróg dojazdowych  do 

planowanych terenów inwestycyjnych i stref przemysłowych.  

W dyskusji członkowie komisji odnieśli się do tematu  potrzeby opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminnych położonych w Buczu oraz budowy 

dróg dojazdowych do tych terenów i  organizacji dróg dojazdowych do terenów koło szpitala. 

Burmistrz przedstawił  czym różnią się poszczególne  warianty budowy drogi do terenów  

w Buczu , podejmowanych działań przez samorządy sąsiednie w tym temacie oraz omówił 

wieloobszarowe działania Gminy Brzesko w tym zakresie.  

Po dyskusji opinia komisji: 

Zapoznano się i  pozytywnie zaopiniowano  Informacje Burmistrza Brzeska na temat 

działalności gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom. 

Głosowano jednogłośnie 

 

Ad.5. Informacja na temat funkcjonowania Spółki BZK w Brzesku oraz Spółki MZGM. 

 

             Prezentacji działalności Spółki BZK dokonał Prezes Spółki Jan Niedzielski.  

Prezes omówił wyniki finansowe Spółki BZK , co się na ten wynik składa , są to głównie bardzo 

wysokie koszty za odbiór odpadów. Przybliżył komisji informacje  w jaki sposób dokonuje się 

segregacji odpadów szklanych i koszty z tym związane. Przedstawił stan techniczny taboru 

spółki, który jest nie najlepszy i kwalifikuje się do sukcesywnej wymiany . Występuje brak 

kapitału zapasowego spółki,  dlatego zachodzi pilna  potrzeba  poszukiwania źródeł  

sfinansowania odbudowy taboru spółki , a koszty będą na pewno bardzo wysokie. Pan Prezes 

przybliżył jak  przebiega administrowanie cmentarzami , zimowe utrzymanie dróg i chodników. 

Prezes przedstawił jak wyglądają przygotowania Spółki BZK  do nowego przetargu na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych  na instalacjach oraz warunki odbioru odpadów 

segregowanych , odpadów wielkogabarytowych. Od lipca br. objął stanowiska Prezesa Spółki 

BZK , przejął spółkę ze stratą na minus w wysokości 30 tysięcy złotych. Zakład wymaga 

przeniesienia z ul. Przemysłowej   - uzasadnił dlaczego, wspomniał o nowym zadaniu dla Spółki 

jakim jest pobieranie opłat i utrzymanie w czystości oraz administrowanie placu targowego w 

Brzesku. 

Radna  Anna Lubowiecka  zapytała w kwestii utrzymywania terenów zielonych   na 

sołectwach na przykładzie Szczepanowa – sposób zarządzania w BZK tymi  tematami i ich 

nadzorowaniem , braku kontaktu pracowników spółki z sołectwem . 

Prezes Jan Niedzielski odpowiedział radnej , że zwiększy monitoring w tym zakresie  osoby 

odpowiedzialnej w BZK za te sprawy. 

Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do kwestii  nieprawidłowości w zarządzaniu placem 

targowym przez obecnego  administratora  i podjętych działaniach  tak, by w przyszłości 
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powstał nowy kontener socjalny  dla potrzeb osób korzystających z placu , bo jest taka potrzeba 

i propozycji zmiany  administrowania tym placem przez Spółkę BZK. 

Po dyskusji opinia komisji ; Zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano  Informacje Prezesa 

Spółki BZK w Brzesku na temat jej działalności i propozycje dalszego ich funkcjonowania. 

Głosowano jednogłośnie  

Korzystając z obecności na posiedzeniu Komisji Prezesa Spółki BZK przewodniczący komisji 

Piotr Duda zwrócił się z prośbą o odniesienie się przez Pana Prezesa do pisma Mieszkańców  

Brzeska w sprawie podwyżki opłat za odpady komunalne. Na pismo została również udzielona 

odpowiedź przez Zastępcę Burmistrza Brzeska.  

Radna Barbara Borowiecka odniosła się do przedstawionych propozycji przez Prezesa BZK 

o kolejnych podwyżkach cen za odbiór odpadów komunalnych. Będzie to kolejny cios dla 

mieszkańców. Należy mieszkańcom przekazywać wszystkie  informacje na bieżąco, ale też 

należy egzekwować zaległości od mieszkańców którzy nie płacą za śmieci . Należy zwiększyć 

kontrole w tym zakresie. 

Do wypowiedzi radnej odniósł się Prezes Jan Niedzielski, należy wyegzekwować od 

mieszkańców lepszą i dokładniejszą segregację  odpadów dot. to głównie odpadów ze szkła 

kolorowego i białego oraz odpadów zielonych.  

Przewodniczący komisji Piotr Duda  nawiązał do wniosku komisji z września br. dot. 

przydzielania mieszkańcom worków do segregacji przez pracowników spółki BZK. Poprosił o 

zwrócenie uwagi by mieszkańcy otrzymywali tyle worków na odpady segregowane ile ich 

oddają. 

Prezes Jan Niedzielski  odpowiedział, że na bieżąco zwraca się uwagę pracownikom spółki na 

powyższy problem.  

 Następnie Prezes Spółki MZGM Mirosław Wiśniowski przedstawił  własną ocenę Spółki 

MZGM po objęciu funkcji Prezesa 3 miesiące temu, oraz jakie zostały dokonane zmiany  od 

tego czasu. Pan Prezes Wiśniowski przedstawił  szczegółowo na jakich zagadnieniach skupił 

się w swojej dotychczasowej  pracy  min. na windykacji zadłużeń czynszowych od lokatorów 

– przedstawił propozycje zagospodarowania budynku po byłej świetlicy wiejskiej w Jasieniu – 

Grądach na  pomieszczenia socjalne dla wyeksmitowanych lokatorów posiadających 

największe zadłużenia czynszowe. W wyniku prowadzonych działań przez spółkę udało się 

odzyskać 6 mieszkań, zwraca uwagę na potrzebę dobierania  najemców do mieszkań 

socjalnych. Prezes przedstawił  stan zatrudnienia w Spółce MZGM , dokonane zmiany w 

zatrudnieniu ,  poinformował również że współpraca z załogą spółki układa się dobrze.  

W dyskusji radna Barbara Borowiecka zapytała: 

1) w sprawie  budynku przy ul. Ogrodowej blok nr 3. w jakim stanie technicznym jest ten 

budynek. 

Prezes Mirosław Wiśniowski odpowiedział, że z blokiem nr 3 nie ma spółka problemów. 

Problem dot. głównie bloku nr 2 gdzie był „dziki” lokator, jednak udało się go pożegnać. Prezes 
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przedstawił stan pomieszczeń w piwnicy, które zajmował jak również podjętych działaniach 

przez spółkę dot. wydania sądowego zakazu zbliżania się powyższego lokatora do bloku.  

Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę, że taka sama sytuacja występuje w bloku nr 3. 

Takie osoby systematycznie odwiedzają blok nr 3 i niepokoją mieszkańców swoim 

zachowaniem,  zamieszkują w piwnicach i przebywają  na klatkach schodowych. Jest to 

uciążliwe dla mieszkańców bloku,  szczególnie tych starszych.    

Prezes Mirosław Wiśniowski odpowiedział, że sprawdzi te informacje  bo być może jest to ta 

sama osoba. Zostaną zabezpieczone wszystkie piwnice, które nie posiadają kłódek. 

2) w sprawie planowanej budowy chodnika przy współudziale MZGM przy  bloku nr 3 na 

osiedlu Ogrodowa; 

Prezes Mirosław Wiśniowski odpowiedział, że większe zainteresowanie budową chodnika 

było ze strony mieszkańców bloku nr 3 i tam ten chodnik zostanie wybudowany. Nie mniej 

jednak Spółka będzie miała również na uwadze potrzebę wybudowania chodnika przy bloku nr 

3 w przyszłości.  

Radny Jarosław Sorys  zapytał w sprawie budynku komunalnego przy ul. Okocimskiej 5  

w którym mieści się obecnie siedziba Spółki MZGM  i  jego wartości historycznej. Czy zostały 

podjęte jakieś kroki np. przy współpracy z IPN , informujące o tym jakie zdarzenia w tych 

pomieszczeniach piwnicznych w czasie wojny, i nie tylko miały miejsce. Czy pan prezes  

planuje podjąć jakieś kroki w tej sprawie.  

Prezes Mirosław Wiśniowski odpowiedział na zapytanie radnego. Sprawdzona została już 

dokumentacja budynku,  gdzie  zostały opisane pewne kwestie, ale brak jest informacji np. w 

których pomieszczeniach był areszt. Pan Prezes przedstawił plany dot. zagospodarowania 

pomieszczeń piwnic dla potrzeb spółki np. na archiwum. Jest otwarty na propozycje w tym 

zakresie jeśli tylko się pojawią.  

Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi prezesa oraz do historii tych pomieszczeń. 

Warto byłoby upamiętnić dla historii i przyszłych pokoleń, wykorzystując nawet tylko jedno 

pomieszczenie w tym budynku oraz  wykonać tablicę upamiętniającą te wydarzenia. Może 

wartałoby wystąpić do IPN o takie informacje, dopóki jeszcze żyją ludzie, którzy mogą 

cokolwiek pamiętać. 

Przewodniczący komisji Piotr Duda – stwierdził, że jest to bardzo piękna inicjatywa.  

Przypomniał wniosek komisji o upamiętnienie wszystkich  ważnych miejsc i budynków   

w Gminie Brzesko min. budynku przy ul. Okocimskiej 5.    

Po dyskusji opinia komisji: 

Zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano  Informacje Prezesa Spółki MZGM  w Brzesku na 

temat  działalności i propozycje dalszego ich funkcjonowania. Głosowano jednogłośnie 

Ad. 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -Analiza pism skierowanych do 

rozpatrzenia na komisje. 
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W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy dot.; 

 Przewodniczący komisji Piotr Duda zapoznał członków komisji z treścią pisma jakie 

zostało skierowane do Starosty Brzeskiego w sprawie wysokości cen wody dla 

mieszkańców bloków przy ul. Kościuszki 72  i 72 a. Zwrócił się do radcy prawnego 

UM o ponowne  wyjaśnienie tej kwestii na komisji, ponieważ odpowiedź od Pana 

Starosty jeszcze nie przyszła. 

Radca Prawny UM Dominik Zych  odniósł się do opinii prawnej wydanej przez Radcę 

Prawnego A. Zachara w sprawie  braku możliwości dopłat do cen wody dla mieszkańców 

bloków przy ul. Kościuszki 72  i 72 a. Przedstawił radnym wyjaśnienia co do niemożności 

podjęcia przez Radę Miejską w Brzesku uchwały o obniżkach tych cen. Przypomniał z czego 

wynika podwyższona dodatkowa cena  wody dla mieszkańców, stwierdził iż to właśnie  szpital 

ma wpływ na jej pobieranie i jej wysokość.  

Radna Barbara Borowiecka wyjaśniła bardzo szczegółowo z czego wynika cena 1 m3 wody 

dla mieszkańców  bloków przy ul. Kościuszki 72  i 72 a. 

Burmistrz Tomasz Latocha – poinformował, że należy jeszcze pamiętać o tej specyficznej 

sytuacji w jakiej znajduje się  Związek,  który ma 5 właścicieli. Gdybyśmy byli jednym 

właścicielem to może na pewne rzeczy moglibyśmy inaczej spoglądać. Takiej możliwości nie 

ma, została ta możliwość dokładnie przeanalizowana i dalsza dyskusja jest już chyba 

bezprzedmiotowa. Nie ma takich możliwości prawnych. 

Radca Prawny UM Dominik Zych  odniósł się do odpowiedzi na pismo  powiatu,  który 

wskazał, że też nie ma możliwości by tą cenę wody obniżyć. 

 

Burmistrz Tomasz Latocha – zwrócił uwagę, że jest to podobna sytuacja jak i to, że  Gminie 

szpital płaci podatek od nieruchomości. Jest to jednostka publiczna, która służy naszym 

mieszkańcom, a my nie mamy możliwości zwolnienia go z płacenia tego podatku. Są to 

podobnej wagi relacje. 

Radca Prawny UM Dominik Zych – nadmienił ponownie,   na dzień dzisiejszy nie ma 

rozwiązania prawnego na podstawie którego moglibyśmy dopłacić tym mieszkańcom do tych 

cen i nie możemy  podjąć uchwały w tym zakresie.  

Radna Barbara Borowiecka  przypomniała jakie koszty cen wody ponoszą mieszkańcy  

bloków przy ul. Kościuszki 72  i 72 a , oraz jakie problem jest w tym, że ci mieszkańcy są 

uzależnieni od szpitala i  ponoszą również koszty  na rzecz szpitala. Teraz ta cena wody  jest  

2, 60 ale może wynosić  np. 10 złotych.  Naszym zadaniem jest nie różnicować mieszkańców i 

doprowadzić im  wodę. Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi mieszkańcom na pismo, że 

gmina nie może zastosować takiego zwolnienia bo brak jest podstaw prawnych i  nie jest to w 

naszej kompetencji. Roczna kwota dopłaty dla tych dwóch bloków to 7 tysięcy złotych. 

Radny Jarosław Sorys przedstawił temat pomocy dla powiatu Brzeskiego odnośnie wsparcia 

finansowego szpitala i programów zdrowotnych. Ponadto radny odniósł się  do tematu  

dofinansowania dla mieszkańców  bloków przy szpitalu do cen wody i możliwości obniżenia 
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pomocy finansowej dla szpitala , właśnie o tą kwotę 7 tysięcy złotych, jeśli ceny wody  nie 

zostaną obniżone przez szpital. 

Burmistrz Tomasz Latocha  poinformował, że w bieżącym tygodniu będzie obecny  na 

posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala, postara się w tym temacie jeszcze raz porozmawiać z 

dyrektorem szpitala. Kwota nie jest wysoka, ale tylko szpital może tym mieszkańcom 

zmniejszyć tą opłatę manipulacyjną. 

Radny Jarosław Sorys – nigdy wcześniej mieszkańcy tych dwóch bloków nie podnosili tej 

kwestii ceny. 

Radna Barbara Borowiecka wyjaśniła, że zawsze mieszkańcy płacili tak jak pozostali 

mieszkańcy gminy i dodatkowo jeszcze 40 groszy do każdego zużytego m3 za obsługę 

hydroforni i dostarczenie wody. Poinformowała o przeprowadzonej rozmowie z Dyrektorem 

szpitala w tej sprawie.  

Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi radnej. Zwrócił uwagę co mogłoby  

wzbudzić niezadowolenie  pozostałych mieszkańców gdyby taka dopłata została przez gminę 

udzielona tylko dla mieszkańców tych dwóch bloków. 

Radny Piotr Duda  zabrał głos w temacie jw. ponownie przypomniał, że Gmina Brzesko nie 

jest jedynym właścicielem spółki. 

Burmistrz Tomasz Latocha  - obiecał , że przeprowadzi rozmowy z dyrektorem szpitala w 

tym temacie, ponieważ na tym etapie nie jesteśmy w stanie tego problemu rozstrzygnąć. 

Nadmienił, że radna Borowiecka  podjęła wszelkie starania i możliwe kroki , żeby pomóc 

mieszkańcom w tej trudnej sytuacji i za to dziękuje. Temat został poruszony, pan mecenas  

wydał opinię, że brak jest możliwości prawnych by takie zmniejszenia zastosować. Jeśli uda 

się coś  ustalić z dyrekcją szpitala to  poinformuje o tym komisję. 

 Komisja przyjęła do wiadomości pismo  Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w 

Tarnowie informujące  o powstaniu w Tarnowie Cechu Kominiarzy. Do pisma odniósł 

się Burmistrz Tomasz Latocha , przedstawił  działania gminy w zakresie  uświadamiania 

mieszkańców i prowadzone akcje informacyjne w zakresie przestrzegania przepisów 

ppoż. Ponadto Burmistrz poinformował o procedurze przetargowej na zakup średniego 

samochodu ratowniczego dla OSP Jadowniki, o składanych wnioskach  na kolejny rok 

o środki finansowe na wymianę starych samochodów strażackich w jednostkach OSP 

na terenie gminy, przedstawił problemy  jednostki bojowej OSP Bucze. Ze spraw 

bieżących  burmistrz omówił temat powstania MCOO w Gminie Brzesko i problemy z 

tym związane, a dot. głównie zagospodarowania pomieszczeń w PSP nr 2 w Brzesku 

dla potrzeb Centrum .Poinformował o piśmie nauczycieli i  rodziców którzy 

sprzeciwiają się zabraniu pomieszczeń klasowych , odbytym spotkaniu z rodzicami 

dzieci uczęszczających do PSP nr 2 w Brzesku  dot. organizacji zajęć świetlicowych  w 

szkole,  przybliżył zakres prac jakimi będzie zajmowało się MCOO. 

  

 Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości Informacje Burmistrza Brzeska  w 

sprawie wydanego Zarządzenia Nr 256/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie 
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zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. Temat objaśnił Burmistrz 

Tomasz Latocha. 

 

 Zapoznano się z pismem Mieszkańców Brzeska dot. podwyżek za odbiór odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Brzesko oraz z treścią odpowiedzi udzielonej przez 

Burmistrza Brzeska na powyższe pismo. Do treści pisma i  udzielonej odpowiedzi 

odniósł się Burmistrz Tomasz Latocha, który przybliżył komisji zasady ustalania 

wysokości opłat za opady komunalne, znacznego wzrostu kosztów odbioru odpadów na 

wysypisku co wiąże się z zapewne z potrzebą kolejnej podwyżki opłat.   

 

Przewodniczący komisji Piotr Duda zabrał głos  w temacie  wysokości opłat za odbiór 

odpadów komunalnych w ościennych gminach.  

 Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały  zmieniającą uchwałę 

w sprawie opłaty targowej. 

Burmistrz Tomasz Latocha –omówił przedmiotowy projekt uchwały , przedstawił 

propozycje zlecenia administrowania placem targowym w Brzesku Spółce BZK.  

 Następnie w dyskusji komisja   dokonała  analizy wniosku MEGANA Spółka z o.o. o 

podjęcie działań zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku nr 

XVI/113/2015  z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5 % zwartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży. Burmistrz Tomasz Latocha  przedstawił szczegółowe 

informacje odnośnie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzesko. 

Chcąc uszanować intencje w wyniku której poprzednia Rada Miejska podjęła taką 

uchwałę racjonalnym byłaby zgoda na przywrócenie zezwoleń podmiotom,  które już 

wcześniej prowadziły taką działalność, a nowe podmioty muszą się do tych zasad 

zastosować.   

Radny Jarosław Sorys – zabrał głos w temacie zasadności podjęcia poprzedniej uchwały jw. 

– uzasadnił swoją wypowiedź. Nie może być tak, że ktoś działał na rynku przez 20 lat , 

przychodzi nowy podmiot związany z ochrona zdrowia  i automatycznie ten poprzedni jest 

wykluczony z możliwości sprzedaży alkoholu. Tak nie może być. Gdyby ten zapis preferował 

te dwa podmioty – wskazał  których podmiotów to dotyczy, a które według niego zostały 

pokrzywdzone,  to jest za tym  by podmiotom  o których była  mowa  przywrócić możliwość 

sprzedaży alkoholu. Radny odniósł się również do możliwości udzielenia zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu w poprzedniej kadencji  innemu podmiotowi „B”, który również starał się o 

takie zezwolenie. 

Burmistrz Tomasz Latocha w związku z powyższym zapytał,  czyli należy dokonać zmiany 

zapisu w uchwale, który pozwoli przywrócić koncesję na sprzedaż alkoholu podmiotom, jeżeli 

są jeszcze zainteresowane, które wcześniej  tą koncesje posiadały i   prowadziły działalność  

sprzedaż alkoholu , a utraciły ją na wskutek  podjęcia poprzedniej uchwały lub powstania innej 

jednostki ochrony zdrowia w bliskim jej otoczeniu. 
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Radny Bogusław Sambor –  odniósł się do zapisów  w obowiązującej uchwale oraz do  

propozycji wniosku Megana –wariant 3 –który jest najbardziej jasny i czytelny i znacznie 

uprości nam temat. 

Radna Barbara Borowiecka  poparła Radnego Sambora, przeanalizowała przedstawione 

propozycje i stwierdziła, że zaproponowany wariant 3 jest jak najbardziej jasny i czytelny  do 

przyjęcia na dzień dzisiejszy. Ten zapis nam uporządkuje te zasady. Radna przypomniała  , że 

są jeszcze złożone zaległe wnioski przez przedsiębiorców , które miały być przedmiotem 

analizy Rady Miejskiej. 

W dalszej dyskusji komisja przeanalizowała przedstawione propozycje zmiany zapisów w 

obowiązującej uchwale dot. prowadzenia działalności leczniczej przez podmioty w otoczeniu 

których w  punktach  sprzedawany jest alkohol, jeśli oczywiście prawo dopuszcza takie 

możliwości. 

Po dyskusji Przewodniczący komisji Piotr Duda  zawnioskował o przegłosowanie  opinii o 

przywrócenie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych podmiotom, które miały zgodę   na 

sprzedaż napojów alkoholowych,  przed powstaniem  przychodni lekarskiej. 

Radna Barbara Borowiecka zawnioskowała,  aby wszystkie  dotychczas składane wnioski  

w temacie  propozycji zmiany godzin sprzedaży  napojów alkoholowych zostały ponownie 

rozpatrzone. Radna uzasadniła swój wniosek. 

Do wniosku Radnej odniósł się Burmistrz Tomasz Latocha. 

Radny Bogusław Sambor zaproponował by w tej sprawie zwrócić się z zapytaniem do 

Komendanta Powiatowego Policji, czy w związku z wprowadzeniem tych ograniczeń  było np. 

mniej interwencji policji.  

Radna Barbara Borowiecka – wyjaśniła, że takie informacje z policji były już przedstawiane, 

że np.  była interwencja policji  i nie dotyczyła zachowania po spożyciu alkoholu tylko, że w 

sklepie pani sprzedająca nie chce sprzedać alkoholu. 

Radny Piotr Duda  stwierdził, że propozycja radnego B. Sambora by w tym temacie 

wypowiedziała się również Policja jest bardzo zasadny. 

Radna Barbara Borowiecka ponownie uzasadniła złożony wniosek – radna stwierdziła, że 

wszystkie złożone dotychczas wnioski  winny być łącznie analizowane. Zostały złożone 

wnioski pod którymi podpisało się wielu mieszkańców , a są do dzisiaj nie rozpatrzone. Prośba 

i wniosek radnej by wszystkie te zaległe wnioski w tym temacie rozpatrzyć.  

Po dyskusji komisja podjęła wnioski o treści: 

1. Po zapoznaniu się z wnioskiem MEGANA Spółka z o.o. o podjęcie działań 

zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku nr XVI/113/2015  z dnia 

28 października 2015 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5 % zwartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
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sprzedaży , komisja stoi na stanowisku  iż  podmiotom dotychczas prowadzącym  taką 

działalność przed wejściem w  życie przedmiotowej uchwały  powinna być 

przywrócona możliwość sprzedaży alkoholu. Głosowano jednogłośnie 

  

2. Komisja wnioskuje  aby wszystkie  dotychczas składane wnioski w temacie  propozycji 

zmiany godzin sprzedaży  napojów alkoholowych zostały ponownie rozpatrzone.  

 

Radna Anna Lubowiecka  zawnioskowała do Burmistrza Brzeska  o wystosowanie informacji 

do mieszkańców Gminy Brzesko, w formie obwieszczenia na  stronach internetowych o zakazie 

spalania liści w ogrodach.  Burmistrz Tomasz Latocha przyjął powyższy wniosek radnej do 

realizacji. 

Radna Barbara Borowiecka  poruszyła temat dzików na terenie miasta. Radna poprosiła o  

pilne zajęcie się tym problemem. 

Burmistrz Tomasz Latocha przedstawił jakie  zostały podjęte w tym temacie działania przez 

Urząd Miejski.  

Radny Jarosław Sorys po przeprowadzonej rozmowie z Łowczym W.G. przedstawił 

propozycje sposobu wykaszania  odłogów na terenie Jadownik, bo na tych odłogach właśnie 

bytują dziki, a takimi działaniami możemy je wyeliminować. Zaproponował zorganizowanie  

spotkania z  łowczymi, ARiMR odnośnie  wykaszania odłogów wraz z jednostkami 

pomocniczymi i służbami Urzędu . Radny przedstawił 2 przykłady w jaki sposób zlikwidowano 

min. w Jadownikach siedliska dzików.  

Burmistrz Tomasz Latocha – poparł wniosek radnego i przyjął go do realizacji w   zakresie 

zorganizowania spotkania jw. w miesiącu listopadzie.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Piotr Duda 

zakończył posiedzenie komisji. 

(Pełna treść dyskusji komisji – płyta CD stanowi załącznik w aktach komisji). 

 

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Brzesku 

  (-) dr Piotr Duda    

 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska Zespół ds. Samorządowych  
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Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


