
i Rolnictwa

Protok6l nr 512019

5 Posiedzenie w dniu l7 maja20l9
Obrady rozpoczgto 17 maja20l9 o godz. 09:00, azakonczono o godz. 10:40 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wziglo udzial4 czlonk6w.

Obecni:

l. Marcin Ciurej
2.Leszek Klimek
3. Zbigniew tr anocha
4. Boguslaw Sambor
5. Kamif+r+ba

Ponadto udzial w posiedzeniu wzigli:

. Zastgpca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;

. Dyrektor J6zef Ciemiak

. Dyrektor DanutaZigba

. Koordynator Renata Pabian

. Skarbnik Celina Lanocha

Ad.l . Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

Posiedzeniu komisji przewodniczyl Przewodnicz4cy Komisji Radny Leszek Klimek kt6ry
powital wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecnoSci
Przewodniczqcy komisji Leszek Klimek stwierdzil prawomocnoS6 obrad komisji. Lista
obecnoSci stanowi zalqcznik do protokolu Nr I .

Ad.2. Prryjgcie porz4dku posiedzenia.

PrzewodniczEcy Komisji Leszek Klimek przedstawil proponowany porz4dek posiedzenia
komisji. Zapylal, czy sE uwagi do przedstawionego porz4dku posiedzenia komisji?.
PrzewodniczEcy komisji zaproponowal wprowadzenie do porz4dku posiedzenia w pkc.3
Uwagi do protokolu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 15 kwietnia 2019 r. - porz4dek
posiedzeni a ze zmianami zostal przyjgty jednogloSnie - zal1cznik do protokolu Nr 2.

l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno5ci obrad.
2. Przyjgcie porz4dku posiedzenia.
3. Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzeniakomisji odbyego w

dniu 15 kwietnia 2019.
4. Analiza sprawozdania z wykonania Budzetu Gminy Brzesko zarok 2018.
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5. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie Brzeskim
6. w 2018 r. oraz dzialaniach podejmowanych przez Powiatowy lJrzEd Pracy w celu

lagodzenia jego skutk6w.
7. Sprawozdanie z realizacji zadah Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania

problem6w Alkoholowychoraz PrzeciwdzialaniaNarkomanii w Gminie Brzesko zarok
201 8.

8. Sprawozdanie z dzialalnoSci Stowarzyszeri Sportowych za rok 2018.
9. Analiza stanu gospodarki odpadamrzarok 2018.
10. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisjg.

Ad.3. Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia komisji odbytego
w dniu 15 kwietnia2Dl9.

Do protokolu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu l5 kwietnia 2019 r. nie wniesiono
Zadny ch uwag - protok6l zostal przyj Ety j edno glo Snie

Ad.4. Analiza sprawozdania z wykonania Bud2etu Gminy Brzesko za rok 2018.

Skarbnik Celina tr-anocha om6wila sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy Brzesko za
okres 2018 roku.

Pytania czlonk6w komisji do sprawozdania dot. wielkoSci zadluaenia Gminy Brzesko oraz
obslugi zadluhenia.

Po dyskusji opinia komisji:

Pozytywnie jednogloSnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy Brzesko
za rok 2018.

Ad.s. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz
dzialaniach podejmowanych przez Powiatowy Urzqd Pracy w celu lagodzenia jego
skutk6w.

Komisja zapoznala sig i przyjgla do wiadomoSci informacje PUP w Brzesku o stanie i strukturze
bezrobocia w powiecie brzeskim. Pisemn4 informacjg radni otrzymali w materialach na
posiedzenie komisji.

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji zadafi Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi4rywania problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie
Brzesko za rok 2018.

Pisemne sprawozdanie radni otrzymali w materialach na posiedzenie komisji.

Koordynator Renata Pabian om6wila sprawozdanie jw. w dyskusji czlonkowie komisji
zadawali pytania dot. iloSci os6b skierowanych na komisje p. alkoholowq oraz na leczenie w
poszczeg6lnych latach. Na zapytanie radnych Pani Koordynator wyjaSnila iZ zauwaaalne jest ,
2e z roku na rok spada iloS6 os6b uzale2nionych korzystaj4cych z pomocy finansowej MOPS.
Ponadto w dyskusji zapoznano sig z wyjaSnieniami dot. korzystania przez osoby uzale2nione
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z noclegowni i innych oSrodk6w. Komisja zapoznala sig z zestawieniem iloSci os6b
skierowanych na leczenie odwykowe. W kazdym przypadku taka osoba uzaleaniona musi
v"ryrazic chg6 i zgodg na leczenie.

Na zapytanie przewodnicz4cego komisji Pani Koordynator Renata Pabian odniosla sig do
zagadnien dot. pozostawania w trze1wo6ci os6b uzaleznionych od picia alkoholu , kt6re
przeszly leczenie odwykowe.

Po dyskusji opinia komisji: Pozytywnie jednoglo6nie zaopiniowano sprawozdanie zrealizacji
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych i Narkomanii za
201 8 rok.

Ad. 10. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisjg.

W oczekiwaniu na przybycie Dyrektora Jozefa Ciemiaka komisja przyst4pila do om6wienia
spraw bieZ4cych.

ZastEpca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach objaSnil pisma i projekty uchwal skierowane do
komisji.

' Komisia zapoznala sig z pismem Pani A.P-D. dol sprzedaiy dzialki w Jasieniu i
wnioskuje do BurmistrzaBrzeska o skierowanie tematu sprzedazy przedmiotowej
dzialki na zebranie wiejskie wsi Jasieri celem wyrazenia opinii. Glosowano
jednoglo5nie - do pisma odniesli sig kolejno Zastgpca Burmistrzt Grzegorz
Brach oraz Przewodnicz4cy komisji Leszek Klimek.

' Komisia zapoznala sig z propozycjq Dyrektora BOSiR w Brzesku dot. propozycji
rozszerzenia strefy parkingowej na terenie Miusta Brzeska Zastgpca Burmistrza
Grzegorz Brach przedstawil komisji przeciwskazania utworzeniaparkingu na Placu
Kazimierza Wielkiego, gdzie koszt remontu placu przewidziano na kwotg okolo 2
mln zlotych, moZliwoSci pobierania oplat parkingowych na Brzeskim Rynku, na
Placu Targowym .

Radny Boguslaw Sambor poddal pod rozwagg propozycje utworzenia miejsc parkingowych
wzdluZ ul. Glowackiego po jednej stronie ulicy.

. Zapoznano sig z pismami Spdldzielni Mieszkaniowej w Brzesku:

1) dot. doplaty do cen wody dla mieszkaric6w dw6ch budynk6w wielorodzinnych w
Brzesku - przyjgto do wiadomoSci;

2) dot. dofinansowania wyposazenia plac6w zabaw - komisja wnioskuje o partycypacje
Gminy Brzesko w tym zadaniu w miarg posiadanych Srodk6w finansowych. Glosowano
jednogloSnie

Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawil informacje dot. braku mozliwoSci prawnych
zastosowania doplat o jakie wnosi SM.
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' Pozytywnie jednogloinie zaopiniowano projekty uchwal w sprawach

l) Przejgcia od GDKiA zadaniapublicznego zarz4dzania drog4 krajow4;
2) Przepcia od GDKiA zadania publicznego zarz4dzania drog4 krajow4 - (przebudowa

skrzy2owania);
3) Zmiany nazry czgSci ulicy,, Ludowej" na ul. "Ojca Franciszka Wody" w Mokrzyskach.

Projekty uchwal objaSnil Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach.

Ad. 8. Sprawozd anie z dzialalnoSci Stowarzyszeri Sportowych za r ok 20 I 8.

Sprawozdanie radni otrzymali w materialach na posiedzenie komisji. Dyrektor Jozef Ciemiak
om6wil sprawozdanie jw. przedstawit komisji jak przebiegaly kontrole wydatkowania Srodk6w
finansowych przez stowarzyszenia sportowe w taki spos6b by byly racjonalnie
wykorzystywane.

W dyskusji nad sprawozdaniem czlonkowie komisji zadawali pytania dot. min. czy wszystkie
kluby sportowe otrzymaly dofinansowanie oraz czy o dofinansowanie aplikuj4 szk6lki
pilkarskie. Odniesiono sig r6wnie2 do kwestii zadluZenia OKS , Dyrektor Cierniak wyjaSnil iz
Urzqd nie ma wplywu na sytuacjg finansowq klubu, gmina rozlicza OKS tylko i wyl1cznie z
tych Srodk6w co otrzymuje od gminy.

Opinia komisji:

Komisja zapoznala sig i pozytywnie zaopiniowala sprawozdanie z dzialalnoSci Stowarzyszeri
Sportowych za rok 20 I 8.Glosowano jednogloSnie

Ad.9. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok20l8.

Dyrektor Danuta Zigba om6wila sprawozdanie jak v,rylej.

W dyskusji nad sprawozdaniem om6wiono tematy zwi4zane z segregacjE odpad6w w
budynkach wielorodzinnych, wielkosci Srodk6w zaplanowanych i wykorzystanych na
likwidacje dzikich wysypisk Smieci , opr6zniania koszy na Smieci przez Sp6lkg BZK na
przystankach MPK, organizacji przetargu na wyw6z odpad6w i przeprowadzonych negocjacji
tylko ze Sp6lka BZK.

Po dyskusji opinia komisji:

Komisja zapoznala sig i pozytywnie zaopiniowala sprawozdanie na temat stanu Gospodarki
Odpadami w Gminie Brzesko za rok2Ol 8.Glosowano jednogloSnie

Po wyczerpaniu porz4dku obrad Komisji Przewodnicz4cy Komisji Pan Leszek Klimek
zamkn4l posiedzenie i podzigkowtlza udzial i dyskusjg.

(Pelna dyskusja Komisji - ptyta CD stanowi zalqcznikw dokumentacji Komisji )
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Przewodnicz4cy Komisji

Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska

/Leszek Klimek/

Przygotowal(a): Inspektor Marta K6lkowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja pl
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