P R O T O K Ó Ł NR 36/2013
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu:
16 października 2013 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie według
załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczyła radna Katarzyna
Pacewicz Pyrek Przewodnicząca Komisji Witając zebranych, przedstawiła porządek
posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie.
Przewodnicząca Katarzyna Pacewicz- Pyrek, przedstawiła porządek posiedzenia komisji oraz
poddała go pod głosowanie.
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej.
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Problemy lokalnej przedsiębiorczości, sposoby pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
3. Działalność Gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów na teren gminy.
4. Informacja na temat pozyskiwania środków unijnych.
5. Propozycje inwestycji do budżetu na rok 2013.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do komisji
i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu październik 2013 r.
Przewodnicząca komisji Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek,
Ad. 1 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 35/2013.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2, 3, 4, 5 Problemy lokalnej przedsiębiorczości, sposoby pomocy lokalnym
przedsiębiorcom. Działalność Gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów na
teren gminy. Informacja na temat pozyskiwania środków unijnych. Propozycje
inwestycji do budżetu na rok 2013.
Kierownik ITK Antoni Staszczyk, przedstawił informacje na temat inwestycji, które będą
kontynuowane w 2014r.
Pytania:

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz -Pyrek, zapytała w sprawie kontynuacji
budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku.
Radny Piotr Wyczesany, zapytał o oświetlanie boiska przy Szkole Podstawowej w Buczu
oraz poruszył sprawę ogólnej dostępności boisk sportowych.
Radna Anna Lubowiecka, zapytała w sprawie chodnika na ulicy Stojałowskiego
w Szczepanowie, dokończenia chodnika na ul. Parafialnej w Mokrzyskach.
Radny Adam Kwaśniak, zapytał czy na Osiedlu Stare Miasto, planowane są jakieś
inwestycje oraz chodnik na ul. 19 Stycznia w Brzesku. Następnie poruszył sprawę muzeum na
ul. Puszkina po byłej bibliotece. Zauważył, że priorytetem w budżecie musi być remont dachu
w Ratuszu brzeskim, na ul. Kościuszki.
Radny Edward Knaga, zaapelował, aby by zając się rozwiązaniem problemu ulic Kossaka
do ul. Królowej Jadwigi.
Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała, przedstawił projekty
dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w 2013 r. :
- Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową
parkingu i placu utwardzonego;
- Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Krytej
Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego;
- „Załap szansę”- projekt systemowy w ramach POKL;
- Rewitalizacja Rynku w Brzesku;
- „Ocalić od zapomnienia” projekt realizowany w ramach „Małych projektów” LEADER;
- Zbierzmy się razem na Przedgórzu- zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych przez
Urząd Miejski w Brzesku;
- Aktywni i zdrowi- wykonanie nawierzchni na boisku do minikoszykówki przy brzeskiej
kręgielni;
- Kwartet dzieciom- rozbudowa placu zabaw w Ogrodzie Jordanowskim w Brzesku;
W naborach jesiennych do LGD planowane jest złożenie wniosków na projekty:
- Remont Domu Ludowego w Okocimiu
- Adaptacja strychu GOSiR w Mokrzyskach z utworzeniem Izby Tradycji
- wydawnictwa promocyjne gminy – 5 folderów promocyjnych oraz 1 album.
- impreza związana z setną rocznicą wybuchu I Wojny Światowej połączona z wystawą dot.
lotnictwa i powstania lotniska pocztowego w Brzesku.
- festiwal folklorystyczny

Działania Gminy na rzecz lokalnych przedsiębiorców.


stała aktualizacja strony internetowej : serwis Fundusze Europejskie i Rozwój

gospodarczy (m.in. opracowanie broszur w wersji elektronicznej : Pozyskane dotacje, oferty
inwestycyjnej),


obsługa serwisu na www.brzesko.pl „Zadaj pytanie”. ( Informowanie i wyjaśnianie

mieszkańcom zagadnień i problemów związanych z dofinansowaniem z UE, zwiększenie
dostępności informacji o dofinansowaniu z UE dla instytucji, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych)


dystrybucja oferty inwestycyjnej do MARR, PAiiZ



Świadczenie usług doradczo-informacyjnych dla sektora MŚP w zakresie:

- dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie
- aktualnych możliwości dotowania inwestycji w sektorze MŚP
Dodatkowo Konsultant zatrudniony na podstawie umowy Gminy z Fundacją Rozwoju
Regionu Rabka, (w każdy piątek) udziela darmowych porad w zakresie dotacji unijnych oraz
wypełniania formularzy. Informacja udzielana jest kompleksowo osobom, które chcą rozwijać
swoje przedsiębiorstwa oraz tym, które dopiero zamierzają założyć działalność gospodarczą.
Doradca

pomaga

także

uzupełnić

dokumenty

związane

z

ubieganiem

się

o

niskooprocentowaną pożyczkę, udzielaną przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka.
W bieżącym roku z różnych form doradztwa konsultanta skorzystało ponad 200
osób.
- około 30 osób konsultowało wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach
naborów prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy
- około 30 osób konsultowało wnioski w ramach naboru POKL na zakładanie działalności
gospodarczej dla osób w wieku 50PLUS
- ponad 50 osób (firm) skorzystało z oferty bezpłatnego utworzenia strony internetowej
firmy;
- około 50 osób skorzystało z ofert pożyczek oferowanych przez FRRR.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Marzena Zacher, omówiła o
pomocy dla przedsiębiorstw w zakresie zniesienia opłat podatków wedle podjętej uchwały
Rady Miejskiej w Brzesku oraz wynikających z ustaw.
Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu październik 2013
r.
Przewodnicząca komisji przedstawiła pisma oraz wnioski, które wpłynęły na posiedzenie
komisji celem zaopiniowania. Po dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski oraz opinie:

Komisja przyjęła do wiadomości wnioski Zarządu Osiedla Kopaliny Jagiełły do projektu
budżetu Gminy Brzesko na rok 2014.
Komisja przyjęła do wiadomości wnioski Rady Sołeckiej Poręby Spytkowskiej do projektu
budżetu Gminy Brzesko na rok 2014.
Komisja zapoznała się z pismem Pana K.W w sprawie wydzielenia pasa drogi -przecznica ul.
Bujaka równoległa do ul. Staropolskiej.
Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Brzesku dot. zmiany przebiegu granicy działki szkolnej o nr 1100/32, oddala
zaopiniowanie wniosku, do następnego posiedzenia komisji po dokonaniu wizji lokalnej.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja po zapoznaniu się z wnioskami następujących spraw: uregulowania stanu prawnego
działki

ewidencyjnej

o

nr

743/3

położonej

przy

ul. Jasnej w Brzesku; zakupu działki gminnej zainteresowanej strony o nr 1720/1, 1720/2
położonych w Porębie Spytkowskiej przy ul. Bursztynowej, oddala zaopiniowanie wniosków,
do następnego posiedzenia komisji po dokonaniu wizji lokalnej. Głosowano jednogłośnie.
Po zapoznaniu się z pismem mieszkańców ulicy Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku, komisja
wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na ulicy Wakacyjnej, Jesiennej oraz Wodnej w Brzesku
poprawić

doraźnie

nawierzchnię

dróg

kruszywem.

Głosowano jednogłośnie.
Po zapoznaniu z pismem z Zarządu OSP Szczepanów, komisja wnioskuje do Burmistrza
Brzeska o ewentualny zakup najpotrzebniejszych sprzętów Jednostce Operacyjno Technicznej
w

Szczepanowie

w

miarę

posiadanych

wolnych

środków

w budżecie. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie w roku 2014, remontu dachu na
budynku dawnego Ratusza Miejskiego. Głosowanie jednogłośnie.
W związku z budową łącznika północnego, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o
przygotowanie

koncepcji

uruchomienia

terenów

inwestycyjnych

znajdujących

się

w Buczu oraz Mokrzyskach poprzez docelowe stworzenie parku przemysłowego, uzbrojonego
w drogi i wszystkie potrzebne media. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by jak najszybciej wykonać remont dachu na sali
gimnastycznej, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by budżecie na rok 2014, jako zadanie
priorytetowe ująć kontynuacje budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie. Jednocześnie komisja
wnioskuje,

aby

kontynuację

budowy

hali

sportowej

przy

PSP

Nr 3 w Brzesku pozyskać środki na przykład z „Totalizatora”. Głosowano jednogłośnie.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie chodnika na ulicy Przemysłowej w
Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na następne posiedzenie komisji przedstawić
wnioski powołanego przez Burmistrza Brzeska Zespołu ds. oceny funkcjonowania sieci szkół i
przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie Gminy Brzesko na
rok

2014

współfinansowania

inwestycji

prowadzonych

przez

Gminę

i Powiat. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o remont chodnika i nawierzchni przy ul. 19
Stycznia w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
Następnie Inspektor Zdzisław Grzegorzek omówił sprawę oświetleń, montowania lamp w
gminie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 900 do godziny 13:35
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