Protokół Nr 4 /2016
Z

posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
22 kwietnia 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.

Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radna

Adam Kwaśniak – przewodniczący
Edward Knaga
Piotr Wyczesany
Jerzy Gawiak,
Marcin Ciurej
Bogusław Babicz,
Ewa Chmielarz

Komisji.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marcin Zachara Dyrektor Sądu Rejonowego w Brzesku;
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk;
Danuta Zięba Kierownik Biura Gospodarki Odpadami UM w Brzesku;
Bogusława Czyżycka-Paryło Dyrektor MOPS w Brzesku;

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący

Komisji

Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził

radny Adam

prawomocność obrad

komisji.
Przewodniczący

komisji

powitał

wszystkich

zebranych

i

przedstawił

proponowany projekt porządku posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu.
PORZĄDEK POSIEDZENIA ze zmianami:
1. Omówienie sprawy przydziału mieszkania komunalnego dla Pana E.S.
2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2015r.
3. Bieżąca informacja na temat obowiązujących stawek w ramach systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwiecień
2016r.

Ad.1 Omówienie sprawy przydziału mieszkania komunalnego dla Pana E.S
Przewodniczący komisji Pan Adam Kwaśniak dokonał odczytania pisma Dyrektora
Sądu Rejonowego w Brzesku. Na wskutek tego pisma Pan E.S złożył pismo do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku. Następnie poinformował, że ilość
mieszkań komunalnych w Gminie Brzesko na stan 31 grudnia 2015r. 276 lokali.
W 2015 roku Gmina odzyskała i wyremontowała oraz przekazała oczekującym
mieszkania komunalne trzem rodzinom. Aby uzyskać mieszkanie komunalne należy
spełniać dwa podstawowe kryteria: kryterium dochodowe na jedną osobę nie
może przekroczyć -1323,84 zł. by zostać zakwalifikowanym do listy. Następnie
jest weryfikacja przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która sprawdza warunki
w jakich dana osoba mieszka. Obecnie na liście oczekujących znajduje się 17
rodzin i 54 osoby na wpisanie na listę. Lista ta jest co 3 lata odnawiana.
Następnie odczytał pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku Wandy ZaleśnejDziedzic.
Poinformował, że do omawiania tego punktu została zaproszona strona tj. Pan
E.S oraz Dyrektor Sądu Rejonowego Pan Marcin Zachara. Na komisje przybył
tylko Marcin Zachara Dyrektor SR w Brzesku, który dokonał omówienia sprawy
Pana E.S.
Dyrektor Sądu Rejonowego Pan Marcin Zachara wyjaśnił, że poprzez zmiany
techniczno-organizacyjne

Sądu

Rejonowego

w

Brzesku

oraz

konieczności

zaadoptowania nowych pomieszczeń na Biuro Obsługi Interesantów, musieli
rozwiązać z Panem E.S umowę najmu lokalu w budynku SR w Brzesku.
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że Gmina nie może
zapewnić mieszkania komunalnego Panu E.S ponieważ nie spełnia warunków.
Nawet,

gdyby

spełniał

obowiązuje

kolejka,

która

jest

prowadzona

i weryfikowana.
Po dyskusji i analizie podjęto wniosek:
Komisja omówiła sprawę przydziału lokalu komunalnego Panu E.S i podjęła
wniosek do Burmistrza Brzeska o przedzielenie mieszkania komunalnego Panu
E.S wraz z jego rodziną. Głosowano: 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.

Ad. 2 Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2015r.
Na posiedzenie przybyła Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło. Zapytania
do sprawozdania:
Radna Ewa Chmielarz, zapytała co w sprawie zadnia rządowego 500 + oraz czy
opiekunki otrzymały podwyżki o co wnioskowali radni.
Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, poinformowała, że wszystko odbywa
się sprawnie, złożono 1577 wniosków, w tym elektronicznie 413 wniosków.
Wyjaśniła, że forma elektroniczna nie do końca się sprawdziła, ponieważ było
bardzo dużo wniosków do uzupełnienia i była konieczność wzywania osobiście
tych osób. Następnie poinformowała, że opiekunki środowiskowe otrzymały
podwyżki, wniosek został zrealizowany.

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie z funkcjonowania MOPS
za 2015 rok.

Ad.3 Bieżąca informacja na temat obowiązujących stawek w ramach systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.
Na

posiedzenie

przybyła

Kierownik

BGO

UM

w

Brzesku

Danuta

Zięba.

Przewodniczący komisji poprosił o zadawanie pytań do złożonego sprawozdania.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie środków na szkolenia dla pracowników
na kwotę 4.129,00 zł. co to są za szkolenia?! Następnie poruszyła sprawę że
mieszka rodzina w Mokrzyskach, gdzie nie są zameldowani, zamieszkują dany
dom i nie płacą śmieci, co efektem są dzikie wysypiska śmieci w Morzyskach
wzdłuż nowej drogi od zjazdu z autostrady.
Kierownik Danuta Zięba, odpowiedziała, że są to szkolenia tematyczne,
związane z pracą. Prowadzą również sprawy windykacyjne, finansowo-księgowe,
szkolenia z zakresu ustawy, które ciągle są zmieniane. Wyjaśniła, że jest
pięciu pracowników w wydziale i każdy jeden pracownik został przeszkolony.
Następnie poinformowała, że wysłano 104 wezwania. Obecnie prowadzą kontrole
firm, ponad 60 wezwań zostało wysłanych.
Radny Marcin Ciurej, poruszył sprawę na swoim przykładzie. Jego rodzina płacą
podatek od odpadów, lecz od ponad 4 miesięcy nie pojawia się firma, która

powinna odebrać śmieci komunalne, natomiast z segregowanymi nie ma problemu.
Jak wyjaśnił, że firma tłumacza się tym, iż jest remont wiaduktu PKP
i

mają

utrudnienia

z

dojazdem.

Zgłoszone

zostało

to

firmie

BZK,

bezskutecznie.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła informacje na temat obowiązujących
stawek w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.
Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwiecień 2016r.
Radny Piotr Wyczesany, odczytał pismo Związku Strzeleckiego „Strzelec”
w sprawie przydziału lokalu

zasobów gminnych dla potrzeb statutowych ZS

Strzelec JP.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że zaproponuje współpracę
z którąś ze szkół, ponieważ szkoły popołudniami są puste.
Komisja

przyjęła

do

wiadomości

w sprawie przydziału lokalu

pismo

Związku

Strzeleckiego

„Strzelec”

zasobów gminnych dla potrzeb statutowych ZS

Strzelec JP.

Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie protokół z 18 marca 2016r.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 9:00 -

10.30

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
mgr Adam Kwaśniak

Protokół sporządziła:
Inspektor
mgr Joanna Szczepka

