Protokół Nr 33/2013
Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 15 listopada 2013 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul.
Głowackiego 51.
Komisja obradowała w składzie:
1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący komisji;
2. Radny Krzysztof Bogusz - członek komisji;
3. Radny Jerzy Gawiak - członek komisji;
4. Radny Jarosław Sorys - członek komisji;
5. Radny Paweł Strojny - członek komisji;
6. Radny Piotr Wyczesany - członek komisji;

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
Radna Halina Mrówka - członek komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel

Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
otworzył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił proponowany porządek obrad –
zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, zawnioskował o zmianę
porządku obrad komisji i wykreślenie pkt.1. z porządku obrad.
Członkowie jednogłośnie przyjęli wniosek przewodniczącego komisji i porządek posiedzenia
po zmianach.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2014 rok.
3. Informacje na temat programu ochrony bezdomnych przed zimą.

4. Informacja Kierownika Biura Promocji na temat współpracy z miastami
partnerskimi w roku 2013.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2013.
Ad.1.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 października 2013 roku
zatwierdzono jednogłośnie.

Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2014 rok.
Propozycje stawek podatków lokalnych omówiła naczelnik Marzena Zacher.
Po analizie komisja wyraziła opinie o treści:
1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych wg. propozycji Burmistrza Brzeska – Głosowano
jednogłośnie
2. Komisja przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości stawek podatku
leśnego na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie

W dyskusji

dot. ustalenia stawki podatku rolnego radny Jarosław Sorys stwierdził, że

propozycja podwyżki o 26 % stawki podatku rolnego na rok 2014 jest zbyt wysoka.
Dlaczego ta podwyżka nie wyniesie tak jak w pozostałych stawkach tylko o stopień inflacji.
Radny Krzysztof Bogusz nawiązał do tematu wyrządzanych szkód w uprawach rolnych
przez dziki. Co roku rolnicy ponoszą wiele szkód i z tego tytułu nie otrzymują żadnego
odszkodowania, a jeśli już je otrzymają to bardzo niskie, a my co roku podnosimy im
podatek tak nie może być.
Radny Adam Kwaśniak poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie kwoty 69,28 zł
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
Wniosek głosowano 2 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący
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W związku z tym, że wniosek nie uzyskał większości Przewodniczący Komisji Adam
Kwaśniak zaproponował obniżenie ceny skupu żyta do wysokości 60 zł będącej podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
Wniosek przegłosowano 4 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących
3. Komisja zawnioskowała o obniżenie ceny skupu żyta do wysokości 60 zł za 1 dt
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Głosowano 4
za, 2 przeciw, 0 wstrzymujący
4. Komisja pozytywnie zaopiniowała stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 w
następujących wysokościach, propozycje stawek podatkowych przedstawiła komisji
Naczelnik Marzena Zacher.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
Głosowano jednogłośnie
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł
od 1 ha powierzchni, Głosowano jednogłośnie
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni.
Głosowano jednogłośnie
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano jednogłośnie
Komisja w dalszej dyskusji

ustosunkowała się do propozycji stawki w wysokości

17,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że należy pozostawić stawkę w wysokości
17, 36 zł, gdyż jest kryzys i przedsiębiorcy mają kłopoty z utrzymaniem się. Jeśli stawki
zostaną podwyższone to w większości przypadków podatki nie będą możliwe do ciągnięcia.
Radny Jerzy Gawiak zwrócił uwagę komisji iż zaobserwował, że w mieście coraz więcej
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jest sklepów których właścicielami są mieszkańcy Bochni.
Po

dyskusji

przewodniczący

komisji

Adam

Kwaśniak

zawnioskował

o pozostawienie stawki w wysokości 17,36 od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-

głosowano 3 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący
W dalszej dyskusji przegłosowano stawki podatkowe od budynków w wysokości:
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano
jednogłośnie
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano jednogłośnie
W dalszej dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę na zbyt wysoko zaproponowaną stawkę
podatku od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,15 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
Ostatecznie komisja przyjęła zaproponowaną w projekcie uchwały stawkę w

wysokości 3,15

zł Głosowano 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych Głosowano jednogłośnie.
Ad.3. Informacje na temat programu ochrony bezdomnych przed zimą.
Informacje wg. załącznika do protokołu złożyła Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka –
Paryło.
W krótkiej dyskusji

komisja omówiła tematy dot.

ubezpieczenia zdrowotnego osób

bezdomnych przebywających w noclegowni, wypłaty zasiłków przez osoby poszkodowane w
różnego typu katastrofach, udzielanej przez MOPS pomocy rodzinom
dożywiania dzieci w szkołach.

Opinia komisji:
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potrzebującym,

Komisja pozytywnie ocenia informacje Dyrektor MOPS w Brzesku dot. programu
ochrony bezdomnych przed zimą. Głosowano jednogłośnie
Ad.4. Informacja Kierownika Biura Promocji na temat współpracy z miastami
partnerskimi w roku 2013.
Radny Piotr Wyczesany odczytał członkom komisji informacje w temacie jw.
przygotowana przez Biuro Promocji.
Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji.

Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z informacją Biura Promocji UM w Brzesku na temat
współpracy z miastami partnerskimi w 2013 r.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2013.
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała następujące wnioski i projekty
uchwał:


Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.



Komisja zapoznała się z wnioskiem Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku dot. propozycji
zmiany granic działki szkolnej.



Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców i właścicieli firm mieszczących się przy
ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku w sprawie wymiany znaku drogowego i
zawnioskowała o skierowanie wniosku do inżynierii ruchu drogowego z zapytaniem, czy
ta zmiana znaku jest możliwa. Głosowano jednogłośnie
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Komisja wnioskuje do inżynierii ruchu drogowego, aby przy znakach zatrzymywania się
i postoju na terenie całej gminy umieścić

tabliczkę

o odholowywaniu pojazdów.

Głosowano jednogłośnie
Wniosek w tym temacie zgłosił radny Jerzy Gawiak.


Komisja zapoznała się z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. lektury ”Pan
Tadeusz „.

Radny Jerzy Gawiak zawnioskował do komisji o podjęcie wniosku w sprawie wpisu do
rejestru zabytków wszystkich kapliczek na terenie wsi Jadowniki.
Członkowie komisji po krótkiej dyskusji stwierdzili, że nie ma potrzeby kierowania wniosku do
Burmistrza, gdyż jeśli jest taki wymóg ustawowy to zapewne Gmina będzie zmuszona takie
działania poczynić.
Radny Jerzy Gawiak zawnioskował również, aby montaż

reklam na terenie miasta był

wcześniej zgłaszany do UM i by wyrażał na to zgodę Architekt Miejski. Radny poprosił o
podjęcie uchwały regulującej wykaszanie odłogów na terenie gminy Brzesko.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że należy się wstrzymać z wnioskiem w sprawie reklam
ponieważ ta działalność jest dochodowa dla gminy i przynosi gminie dość duże dochody do
budżetu.
Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował do komisji o opracowanie procedury w zakresie
zwalczania dzików, ustalić procedurę wykaszania gruntów nieużytkowanych rolniczo i
rozpowszechnić te informacje wśród mieszkańców w formie ulotki.

Wniosek komisji
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska

o przeprowadzenie

akcji uświadamiającej

właścicieli działek na ternie Gminy, w formie ulotki, informacji internetowych i w BIM, o
obowiązkach i karach ciążących na właścicielach posesji np. corocznym wykaszaniu odłogów,
paleniu śmieci itp. Głosowano jednogłośnie


Komisja przyjęła do wiadomości

odpowiedż

UM w Brzesku do Pana A,M

w sprawie montażu progów zwalniających na ul. K. Jadwigi i Okulickiego.
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Następnie w dyskusji z udziałem Zastępcy Burmistrza Brzeska Jerzego Tyrkiela komisja
omówiła temat dot. planowanego w roku przyszłym remontu wiaduktu kolejowego na ul.
Kopernika w Brzesku i problemów z tym związanych tj. zwiększonego ruchu samochodowego
ulicami Jadownik i Sterkowca
bardziej,

że

co w znacznym stopniu będzie zagrażać mieszkańcom tym

w

Jadownikach

na

ul.

Staropolskiej

i Małopolskiej brak jest chodnika dla pieszych.
Radny Jarosław Sorys przedstawił komisji ustalenia jakie zapadły na zorganizowanym w tej
sprawie spotkaniu wszystkich zainteresowanych.
Radny Krzysztof Bogusz zwrócił się zapytaniem, czy są szanse, aby gmina Brzesko wystąpiła
do PKP o przejecie budynku dworca i zaadoptowała ten budynek na remizę.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel odpowiedział, że temat dworca PKP w Sterkowcu
jest już raczej przesądzony i należy szukać pomieszczeń wolnych w już istniejących obiektach.
W dalszej dyskusji radny Krzysztof Bogusz poruszył temat

planowanej budowy ronda w

Sterkowcu, które wg. mieszkańców jest zaplanowane zbyt blisko budynków mieszkalnych.
Ponadto radny zapytał w temacie planowanej budowy stacji CPN koło ronda w Brzesku w
obrębie szpitala. Czy ta decyzja jest przemyślana ze względów bezpieczeństwa i na fakt, że w
bliskiej odległości przebiega gazociąg.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel odpowiedział, że w tych tematach należy szukać
odpowiedzi u Pana Naczelnika Dobranowskiego.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00 – 11.40

Przewodniczący
Komisji Prawa Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak
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protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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