Protokół Nr 10/2015
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
19 listopada 2015r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1. Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji;
2. Radny Leszek Klimek – członek komisji;
3. Radny Franciszek Brzyk – członek komisji;
4. Stanisław Góra- członek komisji;
5. Krzysztof Ojczyk- członek komisji;
Nieobecni członkowie: Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:






Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;
Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka;
Sekretarz Gminy – Stanisław Sułek;
Radny Marcin Ciurej;
Naczelnik Wydziału POL- Marzena Zacher;

Posiedzenie

Komisji

Gospodarki

Finansowej

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

otworzył

Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, w którym zaproponował
zmianę która została przegłosowana jednogłośnie, jak niżej:
Porządek posiedzenia:
1. Analiza propozycji stawek podatkowych na rok 2016.
2. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2016.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesje
w miesiącu listopadzie br.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 24 sierpnia 2015 r. i 22
października 2015r.
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5. Analiza realizacji wniosków komisji za I półrocze 2015 r.
Naczelnik Wydziału POL Marzena Zacher omówiła wszystkie proponowane zmiany
podatków lokalnych. ( wg. załącznika do protokołu) Radni otrzymali projekty uchwał drogą
elektroniczną.
Pytania:
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że liczył iż nie będzie żadnych wzrostów
podatków.

Następnie przedstawił swoje propozycje stawek. Wszystkie stawki od

nieruchomości pozostawić takie same jak w ubiegłym roku, bez wzrostów, natomiast odnośnie
stawek od środków transportowych, wg. propozycji urzędu. Dodał, że Gmina Bochnia nie
podniosła stawek, utrzymują to co było powiedziane przez 3 czy 4 lata temu. Dodał, że lepiej
nie mieć 18.000 zł. dochodu z podatku od działalności gosp. a móc powiedzieć mieszkańcom,
że tych stawek przedsiębiorcom nie podnosimy.
Radny Franciszek Brzyk, poruszył kwestię uporządkowania przez starostwo klasyfikacji
gruntów. Poinformował, że to dużo zmieni wśród podatku gminnego.
Radny Stanisław Góra, poinformował, że przede wszystkim odczują tzw. małe firmy - podatek
od działalności gospodarczych. Przedstawił swoją argumentację.
Przewodniczący komisji Jarosław Sorys, poinformował, że jego stanowisko od kilku lat
pozostaje w tym względzie niezmienne. Drobne korekty, pół procent będą lepsze, niż
zaniechanie tego w tym roku a w przyszłych latach podwajanie tych podatków wielokrotnie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że 100 tysięcy w tą czy w tamtą stronę
w sakli 100 milionowego budżetu nie ma w tym momencie żadnego wpływu. Wolałbym żeby
to było na tym samym poziomie, deflacja nam zagwarantowała to, że nie musimy nic obniżać.
Dodał, że w żadnej mierze budżet nie ucierpi nad tym, że nagle nam te 100 tysięcy spadnie.
Przedstawił przykład przedsiębiorcy z Poręby Sypytkowskiej sprawie podatku od transportu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że często radni mają wiele wniosków
i pomysłów, tylko skąd brać na to wszystko środki. Rozglądając się po innych miastach,
stwierdził, że gmina ma znacznie lepsze drogi i widać poprawę.
W dyskusji poruszono wiele aspektów dot. podatków, m in. Przewodniczący Rady nie godził
się ze stawkami zaproponowanymi od działalności gospodarczej. Po przeanalizowaniu
i szerokiej dyskusji podjęto następujące wnioski i opinie:
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:
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- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; głosowano jednogłośnie.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; głosowano
jednogłośnie.
- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości; głosowano
jednogłośnie.
- w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości następująco:
Stawki roczne podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brzesko określa się w wysokości:
1. od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

a.

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni: głosowano:
3 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących:
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi

b.

jezior i zbiorników sztucznych– 4,58 zł od 1 ha powierzchni, głosowano: 3 za, 1 przeciw, 0
wstrzymujących:
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

c.

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni,
głosowano: 3 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących:
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia

d.

9 października 2015r o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni. głosowano: 3 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący:
2. od budynków lub ich części:
mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej głosowano: 3 za, 1

a.

przeciw, 0 wstrzymujących:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

b.

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,52 zł od
1

m2

powierzchni

użytkowej,

głosowano:

2

za,

1

przeciw,

1 wstrzymujący:
c.

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

w

zakresie

obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,50 zł od 1 m powierzchni użytkowej; głosowano:
2

3 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących:
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d.

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej, głosowano: 2 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące:
e.

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,12 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej. głosowano: 3 za, 0 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. 2 Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2016.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła i przedstawiła projekty uchwał przygotowane na
najbliższą sesję RM w Brzesku.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę zakupu nowego autobusu
w spółce MPK. Następnie poruszył kwestię skierowanej prośby Rady Rodziców i Rady
Sołeckiej przy Szkole Podstawowej w Sterkowcu o zabezpieczenie środków w kwocie
40.000,00 zł. na pilny remont placówki. Poprosił, aby podjąć wniosek o przyznaniu tej kwoty.
Wyjaśnił jasno, że będzie głosował przeciw zaproponowanym podwyżkom podatków.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków w bieżącym budżecie
gminy w kwocie 40.000,00 złotych brutto na wykonanie prac remontowych, zgodnie ze
złożonym pismem Rady Rodziców oraz przedstawionym kosztorysem do niniejszego pisma
w Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu po sprawdzeniu formalno-prawnym
i merytorycznym pozwalającym na wykonanie tego zadania. Głosowano jednogłośnie.
Komisja zaopiniowała następująco projekty uchwał:
- zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015; głosowano jednogłośnie;
- zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; głosowano jednogłośnie;
- w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/373/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października
2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; głosowano
jednogłośnie;
Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2016.
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła analizę budżetu tj. dochody, przychody,
rozchody gminy Brzesko. Przeanalizowano wydatki bieżące, placówki oświatowe.
W temacie poruszono następujące tematy:
- temat „schetynówki” w Jadownikach;
- sprawa reorganizacji placówek oświatowych;
Po długiej analizie komisja zapoznała się z projektem budżetu Gminy Brzesko na rok 2016.
Następnie odczytano pisma skierowane na posiedzenie komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości stanowisko wyrażone w piśmie Związku Nauczycielstwa
Polskiego okręgu Małopolskiego;
Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańców ul. Potokowej z Mokrzysk w sprawie
wykonania oświetlenia przy tej ulicy;
Przyjęto protokół z posiedzenia komisji z dnia 24.08.2015r.
Komisja zapoznała się z treścią pisma interpelacji- wniosku Przewodniczącego Rady.
Następnie Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż przyjęli wyjaśnienia autora artykułu oraz wyjaśnienia
kierownika Biura Promocji. Dodał, że zdjęcie zostało zaraz po zaistniałej sytuacji zdjęte ze
strony. Uznaliśmy, że sprawa wówczas została zamknięta, lecz Pan Przewodniczący napisał
pismo, gdzie zażądał przeprosin oficjalnych, lecz oficjalnych na stornie przeprosin nie było.
Komisja przyjęła do wiadomości interpelacje-wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Brzesku i wysłuchała wyjaśnień Sekretarza Gminy w tej sprawie.

W związku z wyczerpaniem porządku

posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny

Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie. Obrady trwały od godz. 8:00 – 13:45

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
Jarosław Sorys
Protokołowała:
Joanna Szczepka
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