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Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Finansowej

Protok6l nr 9/2019

9 Posiedzenie w dniu22 sierpnia 2019
Obrady rozpoczqto 22 sierpnia2llg o godz.8:30, a zakoirczono o godz. ll:30

tego samego dnia.

W posiedzeniu wziglo udzial5 czlonk6w.

Obecni:

l. Borowiecka Barbara
2. Brzyk Franciszek
3. Klimek Leszek
4, Sambor Boguslaw
5. Sorys Jaroslaw

Ponadto udzial w posiedzeniu wzigli:

1. Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach;
2. Skarbnik Gminy Celina tr_anocha;

Ad. 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

Posiedzeniu komisji przewodniczyl Przewodnicz4cy Komisji Radny Boguslaw Sambor
\t6ry powital wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Nu poartawie'listy obecno3ci
Przewodniczqcy komisji stwierdzil prawomocnoS6 obrad klmisji. Listy obecnoSci stanowi4
zal1cznik do protokolu.

Ad. 2. Prryj gcie porz4dku posiedzenia.

Przewodniczqcy Komisji Boguslaw Sambor przedstawil proponow any porzqdek posiedzenia
komisji. Zapylal, czy_sE uwagi do przedstawionego pori4aiu posiedzenia komisji?. Uwag
radnych brak - porz4dek posiedzeni a zostal przyigty;eanogioSnie - zalEcznik do protokolu.

l. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2. Przyjgcie porz4dku posiedzenia.

3' Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia komisji odbytego w
dniu 5 lipca2019 r.

4' Informacja na temat przygotowania plac6wek oSwiato!\rych do nowego roku szkolnego
2019/2020.

5. Ocena stanu zadluzenia Gminy. Stan Sci4galno5ci podatk6w i oplat lokalnych.
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6' Analiza pism skierowanych do rczpatrzenia na komisje - sprawy biezEcei wolne wnioski.

7 . Zamknigcie posiedzenia komisj i.

Minutq ciszy uczczono pamigi zmarregopracownika uM w Brzesku

A9. 3. Informacja-- na temat uwag zgloszonych do protokolu
odbytego w dniu 5 tipca 2019 r.

Do protokolu z posied-zenia Komisji odbytej w dniu 5 lipca 2019
uwag - protok6l zostal przyjgty.

Bogdana Kopcia.

z posiedzenia komisji

r. nie wniesiono Zadnvch

Ad' 4' Informacja-na temat przygotowania placriwek oswiatowych do nowego rokuszkolnego 201912020.

Informacjg jw' wedlug zal4cznika do protokolu przedlo2yl i om6wil Zastgpca BurmistrzaGrzegorz Brach. Szczeg6lowo om6wil realizacje zadan z zakresu:

o termomodernizacji plac6wek edukacyjnych w Gminie Brzesko;

o remonty i przebieg przygotowari do nowego roku szkolnego 201 912020;

o Przeniesienia Szkoty Muzycznej do budynku pSp nr l w Brzesku;

o Propozycje utworzenia Centrum Uslug Wsp6lnych ;

o MozliwoSci (wiadczeniauslug w formie cateringu przygotowywanego przezstol6wkg
w PSP nr 2 dlapotrzeb szk6l w Gminie Brzesko]

o Organizacji konkursu na stanowisko Dyrektora PSP w porgbie Spytkowskiej.

Radna Barbara Borowiecka zwrocila uwagg na piln4 potrzebg wyposazenia stol6wki przyPSP nr w Brzesku w nowy sprzgt do przygotowywania posilk6w.

Ponadto zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach om6wil projekt uchwaly w sprawie ustaleniaplanu sieci publicznych szk6l podsiawowych prowadzony"h prr", Gming 
-f,rresko, 

a takzeokreslenia granic obwod6w publicznych szk6i podstawolych prowadzonych przez GmingBrzesko od dnia 01.09.2019 r. Zwr6cil uwagg na potrzebE zabeipieczenia* budzecie gminysrodk6w finansowych na dodatkowe wynagrodz.ni. nur.rycieli wychowawcow, kt6rym wmySl nowego rozpotzqdzenianalely sig dodatek za wychowawstwo w wysokoS ci 300 zl.

Radna Barbara Borowiecka zapylala,jakie sq plany gminy w zakresie budowy placu zabawdla oddzialow przedszkolnych w pSp w 2w Brzesku .

Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedzial , 2e w chwili obecnej nie ma takichplan6w , wyjasnil jaki jest tego pow6d , moze w roku przyszlym w projekcie budzetuzostanie zabezpieczona odpowiednia kwota na ten cel.
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Opinie komisii:

1) Pozytywnie jednogloSnie zaopiniowala komisja Informacje na temat przygotowania
plac6wek oSwiatowych do nowego roku szkolnego 21lgl2120.

2) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gming Brzesko, a takze
okreSlenia granic obwod6w publicznych szk6l podstawowych prowad zonych przez
Gming Brzesko od dnia 01.09.2019 r. Glosowano jednoglosnie

Ad.s. Ocena stanu zadluLenia Gminy. Stan Sci4galnoSci podatk6w i oplat lokalnych.

Skarbnik Gminy Celina tr-anocha przedstawila komisji wedlug zal4cznika do protokolu
informacje dotyczEcq realizacji dochod6w budzetu Gminy Briesko z tytllu podatku od
nieruchomoSci, podatku rolnego, podatku leSnego i podatku od Srodk6w iransportow ych za
2019 rok oraz zalegloSci podatkowych zalata ubiegle wg. stanu na dzieri 30.06.2019 rok orazInformacje w sprawie ksztaltowania sig przychod6w, 

. 
rozchod6w, wynik6w budzetu

i zadluzenia Gminy Brzesko w I p6lroczu 2019 roku; pyrAN RADNYCH girAK

Opinia komisji:

Komisja zapoznala sig z informacjami przedstawionymi przez Skarbnik Gminy Brzesko na
temat stanu zadlu2enia Gminy oraz sciilgalnosci podatk6w i oplat lokalnych.

Ad.6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje - sprawy bie24ce i wolne
wnioski.

W sprawach bie24cych zaopiniowano:

Wszystkie projekty uchwal i pisma skierowane do komisji bardzo szczeg6lowo om6wil
Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach .

Porytywnie jednoglosnie zaopiniowano projekty uchwal w sprawach:

uchylenia uchwaly Nr vII.58.2019 r. Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24
kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Brzeskiego
na dofinansowanie zakupu samochodu sluzbowego dla Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Brzesku; Glosowano jednogloSnie

zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Brzesko na rok 2019;
Glosowano jednoglo5nie. Projekt uchwaly om6wila szczeg6lowo Skarbnik
Gminy Celina Lanocha. W dyskusji pytania radnych dot. zwigkszenia wydatk6w
w dziale 926 zatrudnienie instruktor6w plywania dla potrzeb BosiR.
Radna Barbara Borowieckazapytalao plany w zakresie modernizacji nawierzchni
orlika , czy zaplanowana kwota 40 tysigcy zlotych wystarczy na wykonanie
wszystkich prac remontowych na boisku.

1)

2)
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Na zapytania odpowiedzial Zastgpca Burmistza Grzegorz Brach, kt6ry przedstawil
r6wniez niezbgdne potrzeby remontowe na obiekcie BOSiR.

Projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr lv/30/2019 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brzesko; Glosowano jednoglo5nie Projekt uchwaly om6wila szczeg6lowo
Skarbnik Gminy Celina tr-anocha. pytari radnych brak.

Projekt uchwaly w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami
Gminy Brzesko na lata 2019-2022. Glosowano jednogloSnie Projekt uchwaly
om6wil szczeg6lowo Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach. Pytari radnych
brak.

Komisja przyjgla do wiadomoSci pismo SM w Brzesku dot. dofinansowania z
budzetu Gminy Brzesko plac6w zabaw.
Radna Barbara Borowiecka stwierdzila iz bardzo dobrze ocenia wsp6lprac9
Gminy ze SM w zakresie partycypacji w urzqdzaniu i utrzymywaniu plac6w
zabaw na terenie miasta. Radna zaproponowala wsp6lne urz4dzenie placu zabaw
na nowo powstaj4cym Parku wypoczynku w Brzesku - uzasadnila swoj4
propozycjg.

Na zapytanie radnego J. Sorysa Zastqpca Burmistrza Grzegorz Brach oraz
radna Barbara Borowiecka na przykladzie Osiedla Jagielly wypowiedzieli sig w
kwestii przekazywania plac6w zabaw w administracje i p6zniejsze ich
nadzorowanie, kontrolowanie i remontowanie.

Projekt uchwaly w sprawie wysokoSci stawek oplat za zajEcie pasa drogowego na
drogach gminnych, dla kt6rych zarz4dcq jest Burmistrz Brzeska; Glosowano
jednoglosnie. Projekt uchwaly om6wil szczeg6lowo Zastqpca Burmistrza
Grzegorz Brach. Pytari radnych brak.

Projekt uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na zbycie prawa u2ytkowania
wieczystego nieruchomosci gruntowej. Glosowano jednoglosnie - projekt
uchwaly om6wil szczeg6lowo Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach. pytari
radnych brak.

Projekt uchwaly w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2019-2023; Glosowano jednoglosnie
Radna Barbara Borowiecka zapytala w temacie realizacji przezgming projektu
MIESZKANIE PLUS. Na Zapytanie radnej odpowiedzial Zastgpca Burmistrza
Grzegorz Brach, kt6ry przedstawil komisji plany gminy w tym zakresie i
naj korzystniej sze rozwiqzania dla gminy.
Radny Franciszek Brzyk zaproponowal rozwuzenie powrotu do budowy
mieszkari komunalnych na zasadzie partnerstwa publiczno - prywatnego. Na
konkretnych przykladach przedstawil w jaki spos6b jest realizowana budowa
mieszkari na terenie Miasta Brzeska . Jest to pomysl dobry , godny szerszego
rozwaZenia , tym bardziej, ze w gminie sq grunty zarezerwowane pod

3)

4)

s)

6)

7)

8)
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budownictwo komunalne. Radny wskazal osiedla na
wygospodarowai.

kt6rych te grunty molna

W dyskusji komisja odniosla sig do propozycji przedstawi onej przez radnego
Brzyka.

9) v'yraaenia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci Gminy Brzesko.
Glosowano 3 zts I przeciw, I wstrzymuj4cy; projekt uchwaly om6wil
szcze golowo Zastgpca B u rm istrz a G rzegorz B rach.
Radny Franciszek Brzyk przedstawil wtasne spostrzezenia i w4tpliwo6ci dopropozycji sprzeduly nieruchomoSci w Okocimiu. Przypomnial historig
utworzenia Muzeum w budynku Dworu w okocimiu oraz propozycje
zagospodarowania w przyszlo5ci przedmiotowych dzialek. W Okocimiu-opio.,
tego terenu nie ma juz innych grunt6w gminnych , nikt nawet nie zapytalprzedstawicieli solectwa okocim o podjgtej decyzji podzialu tej dziatki.
W centrum Okocimia brak jest teren6w kt6re moglyby byi prrrrnu"rone np. pod
budowg przedszkola, czy sklepu. Zwrocit, narezy r6wnie2 u*ugg , 2e wystgpuje
brak dojazdu do budynku Domu Ludowego, dojazd odbywa sig po g-r.i.
prywatnym , mole nalelaloby rozwazyc zamiang tej czgsci gruntu z osob4
prywatn4 i nareszcie rozwiq2e sig problem z dojazdem do budynku. Radny
ponownie poprosil by wstrzymai sig ze sprzedaz4 przedmiotowego gruntu w
Okocimiu.

Radny Boguslaw Sambor stwierdzil, 2e przedmiotowy teren jak wynika z mapyjest raczej
terenem inwestycyjnym, a nie rekreacyjnym i uzyskane Srodki ze sprzedairy nie bgd4 male. za
tak4 kwotg mo2na naby6 inny grunt z przeznaczeniem np. pod teren rekreacyjny. Nale2y
zawnioskowai do Pana Burmistrza o dokladn4 analizE i nabycie do zasobu gminnego innych
dzialek znajdui4cych sig w okocimiu dla potrzeb solectwa.

wniosek komisji:

W zwiqzku ze zbyciem nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci Gminy Brzesko polozonej w
obrgbie okocim' oznaczonej numerami ewidencyjnymi dzialek g0l 17,g0llg, g0120,g0/21
objgtej ksiggE wieczyst4 Nr TR I 8/00063051/0 komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska onabycie do zasobu gminnego innych dzialek znajduiQcych sig w okocimiu.
Glosowano 4 za, I wstrrymuj4cy.

Ponadto ZastEpca Burmistrza Grzegorz Brach om6wil szczeg6lowo projekty uchwat w
sprawach:

10) projekt uchwaly w sprawie wyboru lawnik6w na kadencj E 2020-2023. Glosowano
jednogloSnie - pytari radnych brak;

ll)projekt uchwaly w sprawie ustalenia oplat za uslugi zwi4zane z poch6wkiem
zwlok i korzystaniem z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy
Brzesko; Glosowano 4 za, r wstrzymuigcy - pytarfi radnych brak;
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12) projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr vll/37l201I Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 30 marca 20ll r. w sprawie uchwalenia regulaminu okreSlaj4cego
tryb, spos6b powolania i odwolywania czlonk6w ,.rpol, interdyscyplinarnego
oraz szczeg6lowe warunki jego funkcjonowania; Glosowano jednogtoSnie -pytaf radnych brak;

l3)Zapoznano sig z Zarzqdzeniem Burmistrza Brzeska Nr lg5/32019 w sprawie
przejgcia darowizny nieruchomosci polozonych w Brzesku.

I 4) P ozyty wn i e j edno glo Snie zaopin i owala komi sj a pr ze dluzenie dzierzawy dz i alek n a
czas nieoznaczony - ta sama nieruchomoSi, ten sam dzierzawca - dzierzawa
bgdzie przedluzona w roku 2019 jak nizej: - pytarfl radnych brak;

l/Dzialki poloZone w Brzesku rprz! uricach wymienionych poniiej:

Opis - polo2enie

8ll/l

42st28

(powstala

z podzialu
dzialki nr:
42s/s)

503/l

1676t5

7,0 m2

pojemniki na odzie2
uzywanq

ul. Jana Pawla ll
ul. Czarnowiejska

ul. Solskiego

ul. 19 Stycznia

2747/17

(powstala
z podzialu
dzialki
w:2747115)

-36,0 m2

Kiosk handlowy

r 109/33,

2183n3
(powstala

z podzialu
dzialki nr:
2183/9),

60,0 m2

garale tymczasowe ul. Kr6lowej Jadwigi

ul. Browarna
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2tDzialki polo2one na terenie Gminy Brzesko:

Lp. Nr dzialki Przeznaczenie Opis

I 63611 - 0,25 ha uprawy rolne obrgb Mokrzyska-Bucze

2 1633,1634, - pow. 0,0096 ha dojazd do nieruchomoSci,
zielefi przydomowa

obrgb Mokrzyska-Bucze

3 1227 - pow.0,09 ha zieleri przydomowa obrgb Jasief

4 807,3621- pow. 4,0 m2

32412 - pow. 2,0 m2

353 -pow. 1,0 m2

325 - pow. 2,0 m2

1829/4,840 - pow. 2,0 m2

289/2,1224/4- pow. 3,0 m2

491-pow.2,0m2

Pojemniki
uzywanq

odzie2E Jadowniki

Sterkowiec

Wokowice

Szczepan6w

Porgba Spykowska

Jasieri

Okocim

3/ przedluzenie umowy najmu rokaru na czas nieoznaczony - ten sam rokal, ten sam
przedluZony w roku 20 I 9
- Lokal uZytkowy polo2ony w Brzesku wymieniony poniZej:

Najemca - najem bgdzie

Glosowano jednoglo5nie

Ponadto Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach nawipzal w dalszej wypowiedzi do
krytycznych uwag jakie pojawily sig w ostatnim czasie dot. ustala ni-a oplat za odbi6r iww6z otaz zagospodarowanie odpad6w komunalnych na forach intemetowych. przedstawil
zasady i podstawy prawne skladania nowych deklaracji przezwlaScicieli nieruchomoSci. Oraz
poinformowal, 2e rozwa2anajest kwestia skierowania iprawy pom6wieri internetowych do
prokuratury celem wyj aSnienia.
W dyskusji radny Jaroslaw Sorys poparl propozycje skierowania sprawy pom6wiefi
internetowych do prokuratury celem wyjaSnienia, kio taki hejt rozsiewa w Internecie.
Zwrocil uwagq na nie najlepsz4 wsp6lpraca pomigdzy soltysami i przewodnicz4cymi ZO -

Lp. Pow. lokalu przeznaczenie Opis - polo2enie

1 28,10 m2 Lokal handlowy nr l5B na
placu targowym- dz. ewid. nr
t883t4

tsrzesko, ul. Glowackiego 40
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uzasadnil swoj4 opinig. Stwierdzil i2we wszystkich sprawach zar6wno tychzlych jak i tychdobrych nalely gloSno i otwarcie m6wi6.

Radna Barbara Borowieck a zgodzilasig z wypow iedziqradnego twierdzqc iz jest za tym byzotganizowa6 spotkanie calej rady tak, by radnimogli wypowiedziei sig w tej kwestii.

Ad.7. Zamknigcie posiedzenia komisji.

Po wyczerpaniu porzqdlu-obyd komisji Przewodnicz4cy komisji Boguslaw Sambor zamknElobrady komisji. podzigkowar zaudziari dyskusig. @eina aismsia komisji
- plyta CD zal4cznik w aktach komisji.)

PRZEWODNICZ,TCy Komisj i Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w trrzesku

Boguslaw Sambor
Przygotowal(a): Inspektor Marta K6lkowska
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