P R O T O K Ó Ł NR 41/2009
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu 19 listopada 2009 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Na wstępie Dyrektor PG nr 1 w Brzesku Bogusław Biernat przywitał
przybyłych na posiedzenie Komisji, z uwagi na to

wszystkich

iż posiedzenie komisji odbywało się

w budynku PG Nr 1 w Brzesku.
Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji.

Radna Maria Kądziołka zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad komisji pkt.5 tj.
analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok.

Przewodniczący komisji Józef Kubas poddał pod głosowanie nowy program posiedzenia
wraz z proponowaną zmianą , został przyjęty 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący jak niżej :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Ocena sportu i turystyki w Gminie Brzesko na przykładzie działania wybranych
klubów i stowarzyszeń.

3. Analiza projektu : ”Każdy inny wszyscy równi” realizowanego w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Jadownikach, przygotowanego przez Stowarzyszenie Ziemi
Brzeskiej Porozumienie.
4. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2010 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
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Protokół z

posiedzenia komisji odbytego w dniu 4 listopada 2009 roku został przyjęty

jednogłośnie.

Ad.2. Ocena sportu i turystyki w Gminie Brzesko na przykładzie działania
wybranych klubów i stowarzyszeń.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas powitał przybyłych na posiedzenie przedstawicieli
Klubów Sportowych i Stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na terenie Gminy
Brzesko.

W dyskusji głos zabrali:
Pan Chmielarz Marek nauczyciel lekcji wf. w SP w Jasieniu.
Przedstawił komisji informacje dot.

bazy sportowej i zajęć sportowych prowadzonych

w P.S.P. w Jasieniu.

Sport szkolny:
Corocznie organizowane są szkolne zawody dla dziewcząt i chłopców w dyscyplinach
zespołowych i indywidualnych: mini piłka siatkowa -mini piłka koszykowa - mini piłka nożna
-tenis stołowy - badminton – szachy.
Prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne zarówno dla chłopców
jak i dziewcząt mające na celu rozwój ich zainteresowań sportowych. Prowadzone są zajęcia
mini piłki siatkowej - trzy razy w tygodniu.
Organizowane

są zajęcia aerobiku dla dzieci

szkolnych jak również dla osób

dorosłych.
Zajęcia świetlicowe nieraz prowadzone są w formie ruchowej na sali gimnastycznej.
Sport międzyszkolny.
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Uczniowie

uczestniczą corocznie

w

międzyszkolnych zawodach

sportowych

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Dominującymi dyscyplinami, w których dzieci odnoszą duże sukcesy to: badminton,
szachy, mini piłka siatkowa, mini piłka koszykowa oraz mini piłka ręczna.
Z uwagi na fakt, że szkoła ma niedużą liczbę uczniów, pojawia się problem doboru
tych samych dzieci w kolejnych zawodach, co skutkuje dużą nieobecnością tychże
dzieci na zajęciach lekcyjnych.
Baza szkolna.
Szkoła posiada dwa boiska trawiaste do mini piłki siatkowej.
Szkoła ma również do dyspozycji zmodernizowane boisko trawiaste do mini piłki
nożnej ( utworzona została nowa murawa, zakupione nowe bramki)
Przy szkole znajduje się boisko z płyt betonowych do mini piłki koszykowej (płyty te
mają już ponad

dwadzieścia

lat

i

występują między

nimi

szczeliny,

które

są

zagrożeniem dla dzieci. W miejscu tym odbywają się nie tylko zajęcia sportowe ale
również zabawy dzieci na świeżym powietrzu podczas przerw).
Dlatego też zwracamy się z prośbą o zaasfaltowanie tego boiska, które ma wymiary 14 x 7 m.
Nadmieniamy również, że z tego boiska korzystają dzieci oraz młodzież z gimnazjum
w godzinach popołudniowych.
Od trzech lat szkoła posiada ładną salę gimnastyczną, ale jest źle zaprojektowany
nawiew, który wdmuchuje powietrze wraz z kurzem na salę przez co bardzo trudno
prawidłowo oddychać dzieciom, szczególnie że na sali na 16 okien tylko dwa można
otworzyć, w związku z czym nawiew jest rzadko wykorzystywany.
Z uwagi na blaszany dach oraz widownie będącą równocześnie korytarzem, przy
którym znajdują się dwie sale lekcyjne przeznaczone dla klas drugich, akustyka na sali
gimnastycznej jest zła co powoduję słabą słyszalność.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dodatkowe środki finansowe
na zakup i zamontowanie zasłon wyciszających oddzielających korytarz od
sali gimnastycznej.
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Mimo różnych trudności rozwój sportu w szkole jest możliwy dzięki:

•

Modernizacji istniejących zasobów nowa nawierzchnia trawiasta na boisku do mini piłki
nożnej,

utworzenie

dwóch

nowych

boisk

do

mini

piłki

siatkowej,

wykonanie

zabezpieczenia przed wypadaniem piłki na sąsiednią posesję.

•

Zakup przez sponsorów sprzętu sportowego :
- dwóch bramek do piłki nożnej (Rada Rodziców),
- dwóch stołów do tenisa stołowego (Rada Rodziców),
- dwóch zestawów słupków do mini piłki siatkowej na boisku trawiastym (sponsor),
- piłek koszykowych (sponsor),
- piłek siatkowych (sponsor),
- lasek gimnastycznych (sponsor),
- piłeczek do tenisa stołowego (sponsor),
- trzech siatek do badmintona oraz lotek (sponsor),
- zestawu koszulek i spodenek sportowych(sponsor).
•

Wykonaniu trzech wózków na kółkach na piłki siatkowe, koszykowe, nożne i ręczne.

•

Środkom otrzymywanym za rywalizację międzyszkolną, za które można było zakupić
tak często zużywający się sprzęt sportowy.

•

Organizowaniu zajęć pozalekcyjnych oraz zawodów sportowych, gdzie uczniowie byli
nagradzani pucharami, dyplomami oraz sprzętem sportowym za rywalizację szkolną
i międzyszkolną co było dla nich dużą motywacją.

•

Dobrej współpracy wszystkich osób (dyrekcji, rodziców, nauczycieli oraz dzieci),
którym zależało na doskonaleniu sprawności fizycznej oraz wyrabianiu u uczniów
prozdrowotnych nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.

Następnie głos zabrał Pan Paweł Mardoń Prezes MKS GRYF Brzesko złożył
podziękowania dla władz samorządowych Miasta Brzeska za udzielanie wsparcia
finansowego na działalność Klubu.
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1) W obecnej chwili w klubie w pracę z młodzieżą zaangażowanych jest
9 wykwalifikowanych trenerów i instruktorów piłki siatkowej którzy mają pod swoją
opieką ponad 200 młodych zawodników i zawodniczek. Zajęcia sportowe dzięki
dobrej współpracy z dyrekcjami szkół odbywają się w 6 szkołach na terenie Gminy
Brzesko, m.in.
- PSP nr 2 w Brzesku,
- PSP nr 3 w Brzesku,
- PSP w Porębie Spytkowskiej,
- PSP w Jasieniu,
- PG nr 2 w Brzesku,
- ZSP nr 1 w Brzesku.
Wszystkie grupy szkoleniowe trenują 3 razy w tygodniu po 1,5 H.
Udało się również wypracować system szkolenia oparty na organizowaniu zajęć sportowych
i weryfikacji umiejętności poszczególnych zawodników na turniejach wewnętrznych jak
również podczas szeregu rozgrywek organizowanych na terenie całego województwa. Nasze
drużyny z powodzeniem biorą udział w turniejach organizowanych przez Małopolski Związek
Piłki Siatkowej we wszystkich kategoriach wiekowych.
Wszystko to jest możliwe dzięki funduszom pozyskiwanym przez zarząd z różnych źródeł,
m.in. otrzymujemy dotację z Urzędu Miasta Brzeska, dofinansowanie z Małopolskiego
Szkolnego Związku Sportowego z programu „Animator Dzieci i Młodzieży”, zbierane są
również składki członkowskie jak również możemy liczyć na wsparcie prywatnych sponsorów
i ludzi związanych z siatkówką.

2) Dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu każdego roku przez Miasto Brzesko,
które to dofinansowanie stanowi prawie 60 % budżetu klubu, udało się zrealizować
wszystkie zaplanowane na ten rok działania.
- Przy współpracy z dyrekcją PSP nr 2 w Brzesku i Władzami Samorządowymi udało
się stworzyć w w/w szkole klasę usportowioną.
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- Doprowadziliśmy 8 drużyn do finałów wojewódzkich KINDER SPORT w mini
siatkówce które odbyły się w Gorlicach.
- Powstała nowa grupa szkoleniowa w PSP nr 3 w Brzesku złożona z klas III i IV
- Zgłosiliśmy rekordową ilość, bo aż 5 drużyn do rozgrywek centralnych
organizowanych przez MZPS.
- Zorganizowaliśmy obóz sportowy w Limanowej dla 115 osób, dzieci i młodzieży,
które trenowały dwa razy dziennie pod okiem 9 trenerów, a o zdrowie uczestników
dbała wykwalifikowana pielęgniarka.
- MZPS w uznania za wkład jaki nasz klub włożył w rozwój dyscypliny jaką jest Piłka
Siatkowa przydzielił nam organizację I Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego
Młodzików na sezon 2009/2010. Turniej ten rozgrywany był na 4 boiskach na hali
sportowej przy ZSP nr 1 w Brzesku i w PSP nr 2 w Brzesku. W zawodach wzięło
udział 15 drużyn z całego województwa w tym dwie drużyny MKS „GRYF” w Brzesku.
- Dodatkowo jeden z naszych wychowanków otrzymał powołanie do Reprezentacji
Polski w kategorii Kadet.
- Udało się również zakupić niezbędny to treningów sprzęt sportowy, m.in. trzy
komplety nowych piłek, siatki, stroje sportowe, kosze na piłki, futerały na piłki i parę
innych drobnych rzeczy które są niezbędne do organizowania zajęć sportowych.
Wszystkie w/w działania były możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi związanych z siatkówką
i ludzi którzy bezinteresownie poświęcili się pracy na rzecz młodzieży z naszej Gminy.
W nawiązaniu do informacji jw. komisja przedyskutowała temat dot. promocji

sportu

w gazetach lokalnych.

Głos zabrała Dyrektor PG Nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak – przybliżyła komisji jak
prowadzone są zajęcia w klasie usportowionej , jaka została utworzona od nowego roku
szkolnego.

Podziękowała

Przedstawicielowi

Zarządu

MKS

Gryf

w

Brzesku

za

dotychczasową dobrą współpracę z Gimnazjum.
Na zapytania członków komisji dot. wykorzystania boiska sportowego ORLIK Pani Dyrektor
poinformowała, że bardzo ważną rzeczą jest uporządkowanie w jak najszybszym czasie
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spraw związanych z zarządzaniem boiskiem sportowym. W chwili obecnej jako dyrektor PG
zarządza boiskiem, podpisuje wszystkie dokumenty z nim związane,
żadnego pisemnego dokumentu,
regulaminu

że

ale nie posiada

ma prawo tym obiektem zarządzać. Brak jest

użytkowania obiektu i oficjalnego zarządcy obiektu. Są dokonywane okresowe

przeglądy boiska i po roku czasu jego użytkowania wyszło bardzo dużo usterek, należałoby
je jak najszybciej usunąć ponieważ
przedstawiła członkom komisji

boisko jest jeszcze na gwarancji.

jakie prace

Pani Dyrektor

należy ponadto wykonać na ORLIKU, aby

boisko było bezpieczne i normalnie funkcjonowało.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel podziękował Pani Dyrektor Elżbiecie Wójciak za
dotyczasową opiekę i nadzór nad boiskiem sportowym ORLIK.Bezwglednie należy
dopracować

wszelkie kwestie

organizacyjne w tym zakresie. Jeśli chodzi o kwestie

utrzymania boiska to należy być w kontakcie

z Wydziałem EKiS, który w porozumieniu

z Wydziałem Inwestycji rozważy i przeprowadzi analizę wielkości kosztów związanych
z przeprowadzeniem serwisu miękkiego na boisku sportowym ORLIK.

Radna Maria Kądziołka

przypomniał, że Rada Miejska

w ostatnim czasie podjęła

działania związane z uporządkowaniem działań w zakresie zagospodarowania terenów
sportowych
posiada

Gminy. Niepokojącą sprawą jest to, że ponad rok działa obiekt, który nie

regulaminu

i

formalnego przekazania. Zwróciła się do Zastępcy Burmistrza

Jerzego Tyrkiela o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu.

Pani Dyrektor SP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka

- przedstawiła jak pracuje klasa

usportowiona w PSP Nr 2, jak układa się współpraca z MKS GRYF, który też prowadzi
swoją działalność na terenie placówki którą zarządza. Pani dyrektor podziękowała radnej
Marii Kądziołka i Dyrektorowi BOSiR Panu J. Waresiakowi

za wsparcie placówki i zakup

mat do ćwiczeń dla dzieci. Ponadto Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o wsparcie jej
działań związanych z wynajmowanymi

przez MSW pomieszczeniami

w budynku SP.
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Umowa z MSW wygasa 30.01.2010 roku, bardzo chciałaby jedną z tych sal odzyskać, kiedyś
było to pomieszczenie do ćwiczeń.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział Pani dyrektor, że zawarcie nowej
umowy z MSW na wynajem pomieszczeń będzie

podlegać opinii Komisji Gospodarki

Komunalnej. W czasie analizy wniosku zwrócimy na to uwagę ,aby to pomieszczenie o które
wnioskuje pani dyrektor zostało wyłączone z umowy najmu.

Radna Maria Kądziołka zauważyła, że w tych rozmowach winna brać udział również Pani
Dyrektor jako administrator obiektu. Radna podziękowała pani dyrektor za dotychczasową
współpracę z Zarządem Osiedla „Kościuszki- Ogrodowa”.

Dyrektor PG w Jadownikach Tomasz Wietecha - przybliżył komisji

działalność

MUKS ASLAN działającego przy PG w Jadownikach.
Na zapytania członków komisji Dyrektor Wietecha przybliżył jakie jest wykorzystanie hali
sportowej przy gimnazjum, oraz boisk przyszkolnych. Rodzi się pilna potrzeba wykupu przez
gminę gruntu pod boisko lekkoatletyczne .
W związku z tym, iż w ostatnich latach w PG w Jadownikach organizowany był turniej tańca
towarzyskiego, impreza cieszyła się dużą popularnością
projektu

zrodził się pomysł

realizacji

pn. „szkoła tańca” – w tym miejscu pan dyrektor przybliżył komisji na czym

realizacja tego projektu polega.
W PG w Jadownikach funkcjonuje klasa sportowa, różnica pomiędzy klasą sportową
a usportowioną polega na tym iż na klasę sportową środki finansowe

otrzymywane są

z Ministerstwa, natomiast na klasę usportowioną musi przeznaczyć środki gmina z własnego
budżetu. Klasa sportowa pozwala aby zajęcia odbywały się w ramach lekcji.

Inspektor Michał Kostecki zauważył, że do klas sportowych czy usportowionych winien
być nabór młodzieży przez cały rok. Jeśli młodzież będzie wybrana taka jak być powinna to
taka klasa sportowa ma sens.
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Pan Stanisław Stoliński Prezes Zarządu TKKF Sokół w Brzesku przybliżył komisji
jak wygląda działalność Towarzystwa oraz współpraca z osobami niepełnosprawnymi.
W chwili obecnej wystąpił brak środków finansowych na pokrycie kosztów zatrudnienia
konserwatora obiektu. Przybliżył wielkości kosztów

utrzymania obiektu Kręgielni, wyniki

w zorganizowanych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i

ogólnopolskim.

Dużym problemem w chwili obecnej jest zły stan techniczny automatów do gry, mamy stare
automaty a wiele razy prosiliśmy o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych
na ich naprawę i wymianę. Pan Prezes uważa, że warto dołożyć starań i pozyskać środki
na modernizację budynku Kręgielni ze środków pozabudżetowych.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że z budżetu gminy przeznaczyliśmy już
bardzo dużo środków finansowych na remont budynku Kręgielni. Po uporządkowaniu spraw
związanych z wyłonieniem zarządcy tego budynku

będziemy ten temat rozważać

i analizować. Nie ma żadnych programów unijnych z których moglibyśmy pozyskać środki
pozabudżetowe na remont czy budowę nowych torów kręglarskich .Gdyby były takowe to
aby móc złożyć wniosek

o środki pozabudżetowe, stan prawny obiektu musi zostać

uregulowany. Jesteśmy jako gmina otwarci i w perspektywie kilku lat będziemy się starali
aby ten budynek wyremontować.

Radny Józef Kubas nadmienił, iż nie można mówić, że w TKKF nic się nie dzieje. Dzieje się i to
bardzo dużo. Cały czas są tam przecież wykonywane remonty .Ma tutaj na uwadze jeden z ostatnich
wniosków z Kręgielni o zabezpieczenie środków na ich realizację.

Pan Stanisław Stoliński poinformował, że zawsze o każdej porze ten co chciał miał
zapewniony dostęp do obiektu Kręgielni. Nigdy nie było z tego powodu żadnych
niedomówień.
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Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel

w nawiązaniu do dyskusji stwierdził, iż

organizacyjne kwestie w zakresie zarządzania obiektem Kręgielni są do rozstrzygnięcia.
W chwili

obecnej nie ma żadnych środków pozabudżetowych na modernizację, ale mamy

chętnych do zainwestowania w obiekt sponsorów. Za kilka miesięcy rozpoczną się również
w tym temacie rozmowy z BOSiR. W chwili obecnej mamy jedynie wnioski inwestorów
chętnych do zainwestowania w budynek Sokoła i zakup nowych torów kręglarskich. Nie
zamierzamy absolutnie sprzedawać tego obiektu.

Burmistrz Grzegorz

Wawryka – stwierdził, jeżeli są składane oferty

to należy je

przeanalizować. Różne należy czynić rozważania. Tak w tym roku jak i latach poprzednich
bardzo dużo środków finansowych przeznaczyliśmy na remonty Kręgielni, również ostatnie
pismo Sokoła jest pozytywnie załatwione. Należy podjąć ostateczną decyzję, albo idziemy
w generalny remont budynku Kręgielni, albo w zakup nowych torów gdzie koszty
w przybliżeniu wynoszą około 100 tysięcy złotych. Inwestowanie wciąż w doraźne remonty
jest bez sensu.

Radny Franciszek Brzyk zapytał czy są środki finansowe na remont i funkcjonowanie
świetlicy w Kręgielni?.

Czy będzie

przeprowadzony remont, bo wcześniej był problem

z administrowaniem budynku?

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel

odpowiedział radnemu Brzykowi, Świetlica

w TKKF Sokół działa prężnie i jeżeli idziemy w kierunku zmiany administratora to być może
BOSiR będzie tym budynkiem zarządzał.

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że wszystkie wnioski jakie do chwili obecnej
zostały złożone, a dot. remontu tego obiektu, zostały zrealizowane.
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Głos zabrała pani

Cecylia Jabłońska PTTK Brzesko – przypomniała, że PTTK

Brzesko rozpoczęło swoją działalność w latach 70-tych i działał jako Oddział do początku
lat 90-tych.W roku 2002

PTTK zostało reaktywowane

i utworzono Koło Terenowe

w Oddziale Beskid/Nowy Sącz.
Pani Cecylia Jabłońska przybliżyła jak w chwili obecnej prowadzona jest działalność Koła.

Radny Józef Kubas podziękował swojej przedmówczyni za przybycie na posiedzenie
komisji

i zapewnił, że Gmina Brzesko będzie wspierać Oddział PTTK w finansowaniu

szczytnych zadań. W tym temacie, jest jeszcze sporo do zrobienia.

Następnie głos zabrał Prezes OKS Józef Gawenda - przybliżył w skrócie działalność
OKS. Rok 2009 był udanym rokiem dla OKS pod względem sportowym. W chwili obecnej
zachodzi bardzo pilna potrzeba zabezpieczenia większej ilości środków finansowych na
podstawową działalność Klubu. Pozyskane przez Klub środki finansowe wystarczają jedynie
na działalność sportową, ale niestety brakuje na utrzymanie bazy. Powstaje obecnie projekt
przekazania obiektów klubowych miastu min. Dlatego, że OKS nie jest w stanie sobie
dalej poradzić z ich utrzymaniem.
Jako poszerzenie istniejącej bazy sportowej, należałoby zaplanować w najbliższym czasie
wybudowanie pełnowymiarowego na 3 tysiące ludzi,

boiska

sportowego ze sztuczną

nawierzchnią, gdyż jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie zajęcia sportowe.

Pan Paweł Mardoń poddał pod rozwagę komisji propozycje wydzielenia ze struktur OKS
sekcji siatkówki i tenisa ziemnego. Zainwestowanie w te dyscypliny sportowe odpowiednich
środków finansowych, pozwoliłoby uzyskać spodziewany efekt. W Brzesku powinno się
promować siatkówkę i tenis ziemny, jako dyscypliny o pewnych tradycjach.

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że nie ma sensu tworzyć kolejnych Klubów.

12
Są możliwości, aby ze strony Urzędu Miejskiego

stworzyć do rozwoju tych dyscyplin

sportowych odpowiednie warunki. Gmina planuje przejąć obiekty OKS. W tej chwili
dokonywana jest inwentaryzacja, wg. naszych informacji istniejące obiekty OKS wystarczy
tylko zmodernizować i można z nich spokojnie korzystać. Po przejęciu, Gmina zajmie się
sprawami inwestycji w obiekty OKS, natomiast Klub

OKS nadal będzie odpowiedzialny

za bezpieczeństwo na stadionie .Wzajemna współpraca tak Gminy jak i OKS musi być
w dalszym ciągu kontynuowana.

Głos zabrał Dyrektor BOSiR Jan Waresiak – przybliżył komisji działalność sportową
Krytej Pływalni i system zarządzania tym obiektem.

Inspektor Michał Kostecki

poinformował komisję, że dokonana została kontrola

niektórych klubów sportowych i niestety, ale nie wszystkie te kontrole wypadły pomyślnie.
Głównie z tego tytułu, że

w grafiku były zaplanowane zajęcia z młodzieżą, ale z nie

wiadomych przyczyn się nie odbyły. Na boisku ORLIK winna w pierwszej kolejności ćwiczyć
młodzież za darmo. Inspektor Michał Kostecki przybliżył komisji

jakie wyniki sportowe

osiągają niektóre z wybranych kluby sportowe i szkoły. Te wyniki wcale nie są aż takie
rewelacyjne

jak

to

jest

pokazane

w

sprawozdaniach

zaprezentowanych

komisji.

W nawiązaniu do wniosku złożonego przez Pana Dyrektora Gimnazjum w Jadownikach
o

potrzebie wykupu gruntu i

wybudowania boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum

stwierdził, że gdyby faktycznie młodzież

była chętna

ćwiczyć

lekkoatletykę to może

skorzystać ze stadionu OKS.
Wnioski pokontrolne z odbytych kontroli, będą brane pod uwagę przy organizacji kolejnych
konkursów na przydział środków budżetowych.

Ad.4. Analiza stawek podatków lokalnych na 2010 rok.
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Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Marzena Zacher

omówiła projekt

uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach
lokalnych / Dz.U.z 2006r Nr 121, poz. 844 z p.zm./ Rada Gminy określa wysokość stawek
podatku od nieruchomości odrębnie dla każdej przewidzianej przez ustawę kategorii
nieruchomości, przy uwzględnieniu obowiązujących na dany rok górnych granic stawek.
Górne granice stawek kwotowych określane są corocznie przez Ministra Finansów w oparciu
o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza danego roku,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009r w sprawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009r podaje, iż ceny towarów
i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009r w stosunku do I półrocza 2008r wzrosły o 3,5%.
/Mon. Pol. Nr 47, poz. 702 /
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 3 sierpnia 2009r. opublikowanym w „Monitorze
Polskim” Nr 52 poz. 742 określił górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości
na 2010r.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości maksymalnych oraz obowiązujących na terenie
Gminy w latach 2003-2009 przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały.
Projekt uchwały zakłada:
•

wzrost stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,02
zł za 1m2 powierzchni tj. o 3,5 %, czyli na poziomie wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych;

•

wzrost stawki dla gruntów pozostałych (tj. tereny mieszkaniowe, drogi ) o 0,01 zł

•

wzrost stawki dla budynków mieszkalnych o 0,01 zł za 1m2 powierzchni użytkowej tj. o
3,5 %, czyli na poziomie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

•

wzrost stawki dla budynków zajętych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym o 0,30 zł za 1m2 powierzchni użytkowej tj. o 3,5%,
czyli na poziomie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;
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•

wzrost stawki dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o 0,15 zł tj. o 3,5 %, czyli na poziomie
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

•

pozostawienie na poziomie z roku bieżącego stawki dla budynków pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz dla budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały obrazuje jak będą się kształtować wpływy tytułem
podatku od nieruchomości za 2010r przy proponowanych stawkach podatkowych.
Planowane dochody w budżecie gminy na 2010r z tytułu podatku od nieruchomości przy
proponowanych stawkach podatkowych wynosić będą 12.350.000,00 zł, w tym:
- od osób prawnych – 10.350.000,00 zł
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009r w sprawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009r podaje, iż ceny towarów
i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009r w stosunku do I półrocza 2008r wzrosły o 3,5%.
/Mon. Pol. Nr 47, poz. 702 /
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 3 sierpnia 2009r. opublikowanym w „Monitorze
Polskim” Nr 52 poz. 742 określił górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości
na 2010r.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości maksymalnych oraz obowiązujących na terenie
Gminy w latach 2003-2009 przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały.
Projekt uchwały zakłada:
•

wzrost stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,02
zł za 1m2 powierzchni tj. o 3,5 %, czyli na poziomie wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych;

•

wzrost stawki dla gruntów pozostałych (tj. tereny mieszkaniowe, drogi ) o 0,01 zł;

•

wzrost stawki dla budynków mieszkalnych o 0,01 zł za 1m2 powierzchni użytkowej tj. o
3,5 %, czyli na poziomie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;
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•

wzrost stawki dla budynków zajętych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym o 0,30 zł za 1m2 powierzchni użytkowej tj. o 3,5%,
czyli na poziomie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

•

wzrost stawki dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o 0,15 zł tj. o 3,5 %, czyli na poziomie
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

•

pozostawienie na poziomie z roku bieżącego stawki dla budynków pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz dla budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały obrazuje jak będą się kształtować wpływy tytułem
podatku od nieruchomości za 2010r przy proponowanych stawkach podatkowych.
Planowane dochody w budżecie gminy na 2010 r z tytułu podatku od nieruchomości przy
proponowanych stawkach podatkowych wynosić będą 12.350.000,00 zł, w tym:
- od osób prawnych – 10.350.000,00 zł.

Naczelnik Pani Marzena Zacher omówiła kolejny projekt uchwały tym razem
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały uwzględnia stawki podatku dla wszystkich rodzajów środków transportowych
podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, o których mowa w art.
8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2006r Nr
121, poz. 844 z p.zm / tj.:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
4) autobusy.
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Podane w załączniku do projektu uchwały stawki podatku zostały ustalone zgodnie z zasadą
wyrażoną art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, iż roczna stawka podatku od
jednego środka transportowego nie może przekroczyć określonej przez Ministra Finansów
stawki maksymalnej. Górne granice stawek kwotowych na 2010r zostały podane
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r ( Mon. Pol. Nr 52, poz. 742)
i uległy corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za
okres I półrocza 2009r w stosunku do I półrocza 2008r, który zgodnie z Komunikatem
Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2009r wynosi 3,5%. /Mon. Pol. Nr 47, poz. 702/.
Ponadto Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 6 października 2009r w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r podał wysokość stawek
minimalnych, które obowiązują dla:
- samochodów ciężarowych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
a których wysokość jest uzależniona przez ustawodawcę od DMC pojazdu lub zespołu
pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia. Stawki minimalne ulegają przeliczeniu na
następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień
roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzednim. Wskaźnik
ten w 2009 r. wynosił 25,52%.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały przedstawia wysokość obowiązujących w 2010 r. stawek
maksymalnych oraz stawek minimalnych oraz wysokość proponowanych stawek podatku na
2010 r.
W projekcie uchwały proponuje się pozostawić wysokość stawek na dotychczasowym
poziomie, za wyjątkiem stawek, które z uwagi na fakt, iż są niższe od stawek minimalnych
obowiązujących w 2010r muszą zostać podniesione. Wzrost stawek z tego tytułu dotyczyć
będzie ok. 30 środków transportu, a przy proponowanej wysokości tych stawek dodatkowy
dochód dla budżetu gminy to kwota 1.124,00 zł. / załącznik nr 2 do projektu uchwały/
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Dodatkowo ustawodawca stanowi, iż przy określaniu wysokości stawek podatku dla:
- samochodów ciężarowych o DMC poniżej 12 ton,
- ciągników siodłowych i balastowych o DMC zespołu pojazdów poniżej 12 ton,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC poniżej 12 ton,
- autobusów rada gminy może różnicować wysokość stawek uwzględniając w szczególności wpływ
środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do
siedzenia.
W

latach 2002-2008 Rada Miejska ustalała stawki dla w/w środków transportowych

w zależności od roku produkcji pojazdu. Stawki dla pojazdów „młodszych” obniżono o 25%
w stosunku do stawek obowiązujących dla samochodów wyprodukowanych przed 1997 r.
Natomiast dla autobusów dodatkowo stawki zostały

obniżone o kolejne 25% dla tych

autobusów, w których jedynym źródłem zasilania jest gaz.
W projekcie uchwały proponuje się zmienić rok produkcji, od którego stosowana jest stawka
preferencyjna tj. z roku 1998 na rok 2001. Zmiana dotyczyć będzie 13 pojazdów.
Zwiększenie wpływów tytułem podatku to kwota 2.568,00 zł. /załącznik nr 3 do projektu
uchwały/. Planowane wpływy w 2010r z podatku przy zaproponowanych stawkach wyniosą
ogółem 710.000,00 zł, w tym:210.000,00 zł od osób prawnych /169 środków transportu/
500.000,00 zł od osób fizycznych /385 środków transportu/.

Projekt uchwały w sprawie

określenia wzorów formularzy

informacji

i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku
leśnego objaśniła Naczelnik Pani Marzena Zacher.
Rada gminy w świetle obowiązujących przepisów prawa ma obowiązek określenia wzorów
formularzy dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
obowiązujących na terenie danej gminy.
Deklaracje podatkowe składane są przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki
nie posiadające osobowości prawnej, jak również przez osoby fizyczne będące
współwłaścicielami z osobami prawnymi przedmiotów opodatkowania.
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Formularz „Informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych oraz lasach osób
fizycznych ” przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych.
Obowiązek składania deklaracji podatkowych i informacji dotyczy również podatników
korzystających ze zwolnień ustawowych lub zwolnień podjętych przez radę gminy na mocy
stosownej uchwały.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w formularzach muszą być zawarte dane dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, jak również
dane dotyczące przedmiotów opodatkowania zwolnionych od podatku na mocy ustaw lub
uchwały rady gminy.

Ad.4. Analiza projektu : ”Każdy inny wszyscy równi” realizowanego
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach, przygotowanego przez
Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie.

Powyższy projekt przedstawili i omówili przedstawiciele Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej
Porozumienie Grzegorz Przybyło i Zbigniew Mastalerz.
Po akceptacji ze strony Rady Miejskiej projekt będzie realizowany przez PG w Jadownikach
oraz Gimnazjum w Woli Dębińskiej. Skierowany jest on do dzieci i młodzieży specjalnej
troski, ogólna kwota środków pozabudżetowych jakie można pozyskać na ten cel 49.600
złotych.

Pan Zbigniew Mastalerz przypomniał, Stowarzyszenie finansuje wiele projektów, w tym
99% tych projektów to imprezy otwarte dla dzieci i młodzieży.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel przypomniał, że są na terenie naszej Gminy inne
Stowarzyszenia,

które

również

prężnie

działają.

Stowarzyszenie

Ziemi

Brzeskiej

Porozumienie pozyskuje środki finansowe na działalność dzieci i młodzieży, te działania są
jak najbardziej potrzebne, bo są to środki pozabudżetowe.
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Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
•

W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z pismem
Policji w Brzesku

Komendy Powiatowej

o zwolnienie z ponoszenia opłaty podatku od nieruchomości

położonych w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 53 i Mickiewicza 15 pozostających
w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Brzesku do celów służbowych.

•

Komisja analizowała temat związany z zakupem unitu stomatologicznego do
gabinetów szkolnych. (kserokopia wyliczeń stanowi załącznik do protokołu).

•

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek objaśnił projekty uchwał w sprawach :
1) realizacji projektu uchwały przygotowanego przez Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej
„POROZUMIENIE” pn. ”Każdy inny wszyscy równi„ realizowanego przez
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach,

2) realizacji projektu „Wspólny cel - wspólne działania – wspólna radość”
realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową i Dom Dziecka w Jasieniu.

Na zakończenie posiedzenia komisja podjęła wnioski i opinie:
1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
•

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od
nieruchomości,

podatku rolnego

i

podatku leśnego

– głosowano

jednogłośnie;

•

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –
głosowano jednogłośnie;

•

Wysokości stawek podatku od nieruchomości – głosowano jednogłośnie.

2. Komisja zapoznała się z informacją nt. działalności i rozwoju sportu szkolnego, osób
dorosłych oraz turystyki w Gminie Brzesko i z zadowoleniem stwierdza, że w tym
zakresie działania są szerokie i efektywne. Głosowano jednogłośnie.
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3. Komisja wnioskuje o uporządkowanie spraw związanych z zarządzaniem boiskiem
sportowym ORLIK w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.

4. Komisja wnioskuje aby w ramach gwarancji naprawić wszystkie usterki występujące
na boisku sportowym ORLIK. Głosowano jednogłośnie.

5. Komisja wnioskuje aby Wydział EKiS przeprowadził analizę wielkości kosztów
związanych z przeprowadzeniem serwisu miękkiego na boisku sportowym ORLIK.
Głosowano jednogłośnie.

6. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie realizacji projektu uchwały
przygotowanego

przez

Stowarzyszenie

Ziemi

Brzeskiej

„POROZUMIENIE”

pn. ”Każdy inny wszyscy równi” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Jadownikach. Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące.

7. Pozytywnie jednogłośnie

zaopiniowano projekt uchwały w sprawie realizacji

projektu „Wspólny cel-wspólne działania – wspólna
przez

Publiczną

Szkołę

Podstawową

i

Dom

radość” realizowanego

Dziecka

w

Jasieniu.

Głosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 9.00 - 14.00

Przewodniczący Komisji Oświaty
Kultury i Sportu Rady Miejskiej
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w Brzesku
mgr Józef Kubas

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

