Protokół Nr 10/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
20 października 2017 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
1. Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicząca Komisji;
2. Radny Marcin Ciurej – członek Komisji.
3. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji;
4. Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;
5. Radna Maria Kucia – członek Komisji;
6. Radny Leszek Klimek - członek Komisji.
7. Radny Grzegorz Kolbusz- członek Komisji.
Nieobecny Radny Krzysztof Bogusz- członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
•

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka

•

Prezes MPEC Paweł Majewski

•

Kierownik Henryk Piela

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami UM pani Danuta Zięba
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara
Borowiecka. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji.
Następnie przywitała członków komisji oraz zaproszonych gości. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji

przedstawiła porządek posiedzenia . Zmian i uwag do

porządku brak. Poddany pod głosowanie , przyjęto jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:
•

Informacja dotycząca działalności Spółki MPEC w Brzesku.

•

Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.(Inf.email)

•

Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.( inf.email)

Strona | 1

•

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 25 września 2017 r.
(Protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku
p.13.(Wszelkie uwagi do protokołu należy zgłaszać pisemnie do BR przed
posiedzeniem komisji.)

•

Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów
uchwał skierowanych do komisji .

Ad.1 Informacja dotycząca działalności Spółki MPEC w Brzesku.
Prezes MPEC Paweł Majewski, przedstawił informacje

bieżące dotyczące zmiany

adresu Spółki, zmiana ulicy Wincentego Zydronia na ul. Ciepłą , wniosek mieszkańców
tej ulicy Informacje dotyczące działalności Spółki podpisano umowę, porozumienie z
Gminą Brzesko, MPK i RPWiK o założeniu klastra energetycznego. Złożono strategię i
koncepcję do Ministerstwa Energii. Klaster ma się przyczynić do zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego lokalnej społeczności oraz pobudzić energetykę pro
konsumencką. Koncepcja ta przyniesie sporo oszczędności dla samych mieszkańców i
poprawę stanu środowiska. Następnie poinformował, że ukazał się artykuł o
inicjatywach w magazynie BIM Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na informacje
przedstawione w Raporcie Rocznym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
za 2016 r Realizowany program inwestycyjny i remontowy na2017r.-Modernizacja
infrastruktury która warunkuje -stabilność dopływu ciepła i obniża zanieczyszczenie
środowiska .Ważne informacje dotyczące planowanej obniżki cen w roku bieżącym.
Prezes przekazał, że od 1 listopada będą obniżki taryf od 3,5% (taryfa gazowa)do 1,5%
(taryfy węglowe) dla wszystkich mieszkańców.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, nawiązała do informacji przedstawionych
w Raporcie ochrona środowiska, zapytała ile wynosi opłata z tytułu korzystania ze
środowiska.
Prezes MPEC Paweł Majewski, odpowiedział, jest to koszt od 40.000zł. do 60.000 zł
rocznie, za emisje pyłu i spalin. Nie płacą żadnych kar.
Radny Grzegorz Kolbusz, zapytał czy spółka brała pod uwagę podłączenia domków
jednorodzinnych, np. na ul. Granitowej. Dodatkowo zwrócił uwagę na prace przy
kominie.
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Prezes MPEC Paweł Majewski, odpowiedział, że możliwość takiego przedsięwzięcia jest
zawsze, lecz z ekonomicznego punktu widzenia dla spółki jest to mało opłacalne.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, podziękowała Prezesowi MPEC za
przedstawienie bieżących informacji dotyczących działalności i rozwoju Spółki. Z opinii
Zarządu czytamy ,że Spółka jest dobrze przygotowana do realizacji zadań. Dobrze
oceniane jest także

zaangażowanie przedsiębiorstwa w działania społeczne i

charytatywne następnie zaproponowała opinię, która została przyjęta jak niżej:
Komisja wysłuchała informacji Prezesa Spółki MPEC w Brzesku i pozytywnie oceniła
działalność spółki. Głosowano jednogłośnie.
Ad.2 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych. (Inf. email). Ad.3 Informacja o stanie
środowiska na terenie Gminy Brzesko.(Inf. email).
Przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie komisji otrzymali emailem w/w
informacje przygotowane przez wydział.
Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, omówił:
- zakup 40 koszy;
- utrzymanie zieleni;
- utrzymywanie rond;
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka pytanie odnośnie oceny stanu środowiska
jakości powietrza na terenie gminy, mamy koniec października i dobrą pogodę a już
przekazywane informacje o przekroczeniach norm jakości powietrza , smogu w dużych
miastach .
Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, odpowiedział, że biorąc pod uwagę nasze
statystyki nie ma zagrożeń. Wyjaśnił, że obecnie realizują projekt na wymianę pieców
węglowych na gazowe. Zgłosiło się 120 mieszkańców z gminy.
Radny Grzegorz Kolbusz poruszył kwestię niedziałającego czujnika powietrza.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poruszyła temat ochrony środowiska,
także temat sesyjny. W Sprawozdaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska oddział Tarnów, na stronie 17 w zakresie emisji hałasu do środowiska,
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stwierdzono przekroczenie hałasu komunikacyjnego na terenach

zabudowy

mieszkaniowej ,odcinek ul. Leśnej.
Komisja wysłuchała informacji o stanie sanitarnym i estetycznym miasta Brzeska ze
szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych i pozytywnie ocenia działania
wydziału. Głosowano jednogłośnie.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje o stanie środowiska na terenie Gminy
Brzesko.
Ad.4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 25 września
2017 r.
Protokół z dnia 25.09.2017r. głosowano jednogłośnie.
Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów
uchwał skierowanych do komisji.
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami UM w Brzesku Danuta Zięba, przedstawiła
następujące projekty uchwał:
- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz Gminy Brzesko; /Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw/
Kierownik D. Zięba, wyjaśniła, że jest to cena dla przedsiębiorstwa, gdzie nie będzie
mógł przekroczyć tej kwoty za wywóz nieczystości ciekłych. Jest to średnia stawka, o 12
zł większa niż w poprzedniej uchwale.
- określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko
w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te
usługi; /Głosowano: 5 za, jednogłośnie/
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; /Głosowano: 6 za, jednogłośnie/
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- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; /Głosowano:
6 za, jednogłośnie/
Kierownik BGO poinformowała, że weszło w życie rozporządzenie które zmienia
gminom kolorystykę pojemników do selektywnych zbiórek odpadów. Były do tej pory
cztery kolory. Tworzywa sztuczne i metal mają być zbierane do pojemników koloru
żółtego. Dodatkowo w uchwale jest zapis o punkcie zużytego sprzętu elektrycznego.
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości

stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; /Głosowano:

4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw/
Kierownik BGO poinformowała, że metody ustalenia opłaty nie zostały zmienione. Po
analizie kosztów jakie ponosi gmina na odbiór odpadów komunalnych obecne stawki,
nie są wystarczające. Od 2013 roku stawki nie zostały podnoszone. Wpływy miesięczne
to 245.000.00 zł a ponad 238.000,00 zł jest płacone jest miesięcznie BZK za odbiór
odpadów, natomiast 14.040,00 zł. za prowadzenie punktów PSZOK. Przedstawiła jak
kształtowały się wzrosty cen za usługi. Następnie omówiła proponowane stawki.
Burmistrz Brzeska G. Wawryka poinformował, że z Kierownik D. Ziębą były długo
analizowane wszystkie warianty. Wybrano najtańszy i najbardziej optymalny wariant.
Na jednego mieszkańca będzie to podwyżka 0,67 groszy. Koszty od 2013r. wzrosły o
50%.
Radna Maria Kądziołka, poruszyła sprawę, iż gospodarstwa 2-osobowe dotknie ta
podwyżka najbardziej. To są osoby zazwyczaj w wieku emerytalnym.
Radny Grzegorz Kolbusz, poruszył problem związany z gospodarstwami ponad 10osobowymi. Nie są rozdzielane, mają jeden wspólny kosz. Poruszył również zmianę
wariantu na stawkę na mieszkańca.
Kierownik D. Zięba odpowiedziała, że są prowadzone kontrole i mieszkańcy są wzywani
do rozdziału gospodarstw.
Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że 1/3 jego bloku to jest gospodarstwo
dwuosobowe.
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Kierownik D. Zięba odpowiedziała radnemu G. Kolbuszowi, że gdyby stawki były od
każdego mieszkańca to wpływy były by znacznie większe, lecz to jest mniej korzystne
dla
mieszkańca.
Następnie Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka odczytała projekt uchwały w
sprawie- Nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku wraz z
uzasadnieniem. Przewodnicząca dodała, że jest to droga położona obok ulicy
Szczepanowskiej w Brzesku. Poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku;
został przyjęty jednogłośnie.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Zydronia na ulicę
Ciepłą w Brzesku. Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka

odczytała treść

projektu wraz z uzasadnieniem, poprosiła Przewodniczącego osiedla, radnego G.
Kolbusza o informacje w tym temacie.
Radny Grzegorz Kolbusz, poinformował, że wybór nazwy ulicy był ustalony z
mieszkańcami oraz z Prezesem MPEC ,propozycji było cztery. Odbyła się dyskusja po
analizie mieszkańcy tej ulicy jednogłośnie zdecydowali iż chcą ulicę Ciepłą.
Przewodnicząca komisji B. Borowiecka, dodała, Gmina

zobowiązana jest do zmiany

nazwy ulicy z mocy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.Dz.U.z2016r poz.744 z póż.zm. Nazwa ta podlega normom art.1 i
art.6Ustawy i powinna zostać zmieniona. W odpowiedzi na pismo - Instytut Pamięci
Narodowej
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „ Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą”
w Brzesku; /Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw/
Przewodnicząca komisji B. Borowiecka odczytała pismo Z-cy Burmistrza Brzeska dot.
zagospodarowania budynku po byłej szkole podstawowej w Wokowicach. Po analizie
w/w pisma, podjęto następujący wniosek:
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Komisja zapoznała się z pismem dotyczącym zagospodarowania budynku po byłej
szkole w Wokowicach i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie starań w celu
zagospodarowania lub sprzedaży tego budynku. Głosowano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodnicząca

Barbara Borowiecka

podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.
Pełne dyskusje członków komisji w poszczególnych tematach znajdują się na
nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się w aktach komisji.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 12:00 do 14:15

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka

Protokół sporządziła:
mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku
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