Protokół Nr 3/2017
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
27 kwietnia 2017 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.8.00- 10.30
Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje
się na nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się w aktach komisji.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji;
Radny Leszek Klimek – członek komisji;
Radny Franciszek Brzyk – członek komisji;
Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji;
Radny Stanisław Góra- członek komisji.

6. Radny Adam Smołucha- członek komisji;
NIEOBECNI NA POSIEDZENIU KOMISJI :
Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Burmistrz Grzegorz Wawryka;
 Skarbnik Celina Łanocha;
 Inspektor Marta Babicz;
 Naczelnik Bogdan Dobranowski;
 Kierownik Antoni Staszczyk;
 Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło;
 Kierownik Danuta Zięba;
 Kierownik Rafał Najdała.
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 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia
komisji z propozycją zmiany w pkc.2 tj. zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Brzesko.
Porządek posiedzenia komisji z zaproponowana zmianą w pkc.2. został
przyjęty jednogłośnie
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1. Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania MOPS.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko.
3. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko – planowane
zadania inwestycyjne w placówkach w związku z reformą oświaty.
4. Informacja na temat obowiązujących stawek w ramach systemu
gospodarowaniaw Gminie Brzesko.
5. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z dnia 23 marca 2017r.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał
Ad.1. Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania MOPS.
Informację na temat funkcjonowania MOPS w Brzesku za rok 2016 przedstawiła
komisji Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło. Pani dyrektor przedstawiła
realizacje zadań własnych i zleconych prowadzonych przez MOPS, udzielanej
pomocy żywnościowej i finansowej, informacje dot. realizacji Programu 500 Plus.
W dyskusji nad sprawozdaniem komisja omówiła:
 Zwrócono uwagę na potrzebę zabezpieczenia w budżecie ośrodka większych
środków finansowych na kierowanie osób starszych do domów opieki
społecznej;
 Potrzeby zwiększenia ilości usług opiekuńczych dla osób wymagających
opieki również w dni wolne od pracy ośrodka;
 Utworzenia dziennego domu pobytu dla osób starszych;
 Spadku ilości dzieci dożywianych i zasiłków celowych dla rodzin z dziećmi na
co wpływ miała wprowadzona pomoc 500 plus;
 Pilnej potrzeby zmiany warunków lokalowych ośrodka i wyprowadzenia z
budynku MOPS jadłodajni Caritas;
 Realizacji programu 500 plus – czy nie ma problemów z realizacją tego
programu jeśli chodzi głównie o przekazywanie środków na bieżąco i czy nie
było problemów z związanych z brakiem tych środków;
 W dyskusji omówiono temat przeniesienia jadłodajni Caritas do innego
budynku mając na uwadze , że jest to zadanie własne gminy .
W dyskusji w sprawie jadłodajni zabrali głos:
Radny Adam Smołucha stwierdził, że zadaniem dyrektora MOPS jest poczynienie
wszelkich starań w pozyskaniu nowych pomieszczeń na jadłodajnię.
Dyrektor MOPS B. Czyżycka –Paryło odpowiedziała, że nie jest to jej obowiązkiem.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił plany gminy w zakresie pozyskania nowego
lokalu dla jadłodajni jednak na zaproponowaną nową lokalizację nie wyraziła
zgody straż pożarna.
Radny Jarosław Sorys uważa, że MOPS ma coraz więcej obowiązków , jest zbyt
mało pomieszczeń by pracownicy mogli spokojnie pracować tym bardziej, że w
budynku 3 pomieszczenia zajmuje jadłodajnia Caritas. Caritas działa przy kościele i
dobrze byłoby gdyby bardziej zaangażowano się w rozwiązanie tego problemu tym
bardziej, że lokale jadłodajni są wykorzystywane tylko kilka godzin dziennie. Kwestia
nowego miejsca na jadłodajnie nie powinna być przeszkodą.
Dyrektor MOPS poinformowała, że duże niebezpieczeństwo stwarza obecność
klientów jadłodajni dla matek z małymi dziećmi korzystających z usług MOPS.
Radny Adam Smołucha stwierdził, że jeśli Caritas nie jest w stanie tego poprowadzić
niech przejmie prowadzenie jadłodajni MOPS bo to jest zadanie własne gminy.
Zgadza się z radnym Sorysem, że to zadanie winno być w całości przypisane
kościołowi, należy ten temat nareszcie zakończyć bo te dwie instytucje nie mogą się
łączyć w jednym budynku.
Radny Franciszek Brzyk zaproponował zorganizowanie spotkania z przedstawicielem
Sanepidu i zapytać o możliwości przeniesienia jadłodajni do specjalnie zakupionego
w tym celu kontenera. Kontenery są budowane pod konkretne potrzeby, spełnia
również wymogi do wydawania posiłków.
Jakie są uwarunkowania w tym zakresie
propozycja była analizowana.

przedstawił Burmistrz G. Wawryka- taka

Dyrektor MOPS – zwróciła uwagę, że martwimy się o jak najlepsze warunki dla
jadłodajni , a MOPS pracuje w dużo gorszych warunkach lokalowych, gdzie 3 duże
pomieszczenia zajmuje jadłodajnia tylko 1 godzinę dziennie i do tego na parterze
budynku.
Radny Adam Smołucha zawnioskował by pani dyrektor MOPS na kolejne
posiedzenie komisji przedstawiła opinię Sanepidu jakie warunki winien spełniać taki
lokal jadłodajni.
Radny Grzegorz Kolbusz zaproponował lokalizację kontenera z przeznaczeniem na
jadłodajnię na ul. Cegielnianej.
Radny Stanisław Góra odniósł się do propozycji zakupu kontenera jw. uważa, że
parafia winna się włączyć w te działania , osobiście jest przeciwny inwestowaniu
bardzo dużych pieniędzy w to zadanie.
Dyrektor MOPS B. Czyżycka –Paryło
podtrzymuje nadal swoje stanowisko iż
prowadzenie jadłodajni nie jest zadaniem MOPS. Osobiście czyniła starania w
zakresie pozyskania nowego lokalu i wyczerpane zostały wszelkie możliwości
polubownego załatwienia tematu, przeprowadzone zostały również rozmowy z
Caritas.
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Po szerokiej dyskusji komisja podjęła wniosek o treści:
W związku z koniecznością przeniesienia jadłodajni z budynku MOPS w Brzesku
komisja wnioskuje do Burmistrza o wskazanie możliwości wydawania posiłków w
innym miejscu. Głosowanie jednogłośnie
W dalszej dyskusji nad sprawozdaniem MOPS za 2016 rok radny Adam Smołucha
odniósł się do działalności MOPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz
finansowania pobytu mieszkańców gminy Brzesko w DPS. MOPS świadczy usługi
opiekuńcze w stosunku do 80 osób w podeszłym wieku. Część z tych podopiecznych
nie może już sama funkcjonować dlatego taką pomocą dla nich mogą być
mieszkania dla seniorów. Mieszkania dla seniorów są już w naszym kraju budowane,
są to mieszkania bez barier architektonicznych i ludzie chcą takich mieszkań, a
zapotrzebowanie
na nie jest bardzo duże. Należy pod tym względem myśleć
strategicznie na przyszłość.
Radny Stanisław Góra – z własnej obserwacji przedstawił komisji jak wyglądają takie
mieszkania i domy dla seniorów. Skłania się do budowania takich mieszkań w naszej
gminie jednak przez prywatnych inwestorów nie z budżetu gminy ponieważ są to
bardzo drogie inwestycje i późniejsze koszty ich utrzymania są również bardzo
wysokie.
Kierownik Antoni Staszczyk przedstawił komisji swoje spostrzeżenia na przykładzie
miejsca w którym kiedyś pracował za granicą. Koszty utrzymania później takiego
domu są potem gigantyczne.
Radny Adam Smołucha stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie aby była to
działalność biznesowa, a ludzie starsi których na to stać mogą z takich mieszkań
korzystać. Gmina może np. udostępnić teren pod budynek mieszkalny.
Radny Jarosław Sorys popiera ideę budowania domów dla seniorów, jednak lepiej
byłoby gdyby starsi ludzie mogli liczyć na opiekę ze strony rodziny , ale sam pomysł
jest dobry.
W dalszej dyskusji z udziałem naczelnika Bogdana Dobranowskiego komisja
analizowała możliwości przeniesienia jadłodajni do innego budynku komunalnego ,
rozeznania ewentualnego miejsca posadowienia kontenera z wykorzystaniem na
jadłodajnię. Naczelnik Bogdan Dobranowski przybliżył założenia wcześniejszych
planów gminy w tym zakresie tj. propozycje przeniesienia jadłodajni na Plac
Kupiecki. Innych wolnych pomieszczeń komunalnych gdzie można byłoby przenieść
jadłodajnie z budynku MOPS gmina nie posiada.
Kierownik Antoni Staszczyk stwierdził, że nie jest proste zaadoptowanie kontenera
min. na taka działalność z różnych przyczyn ustawowych w tym zakresie– przedstawił
jakich . Lepiej byłoby by był to już istniejący lokal.
Radny Adam Smołucha zawnioskował by w tym temacie zwrócić się o pomoc do
Caritasu.
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Dyrektor MOPS B. Czyżycka –Paryło - odpowiedziała, że rozmawiała już na ten
temat i stwierdzono, że gmina winna wskazać taki lokal skoro udostępnia lokale
innym stowarzyszeniom. Zaproponowała rozważenie zaadoptowania mieszkania
socjalnego na ul. Cegielnianej na jadłodajnię.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z
działalności MOPS za rok 2016 przedstawione przez Dyrektor MOPS w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie
Ad.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko.
Kierownik Rafał Najdała omówił według załącznika do protokołu komisji projekt
uchwały jw. Przedstawił uwagi Marszałka Województwa Małopolskiego do
poprzedniej uchwały .
Pytań członków komisji do projektu uchwały brak.
Opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko; Głosowano
jednogłośnie
Ad.5. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy.
Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys odczytał komisji informację Kierownika H.Pieli
na temat wysokości kosztów zimowego utrzymania dróg i ulic w Gminie Brzesko w
czasie ubiegłorocznej zimy. Koszty utrzymania wyniosły 373 tysiące złotych.
Opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości informacje dot. kosztów zimowego utrzymania dróg
gminnych.

Ad.3. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko – planowane zadania
inwestycyjne w placówkach w związku z reformą oświaty.
Inspektor Marta Babicz odczytała członkom komisji informacje Naczelnika Wydziału
EKI na temat funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesku w związku z wprowadzoną
reformą oświaty.
Kierownik Antoni Staszczyk przedstawił plany gminy w sprawie zagospodarowania i
adaptacji obiektów szkolnych w PG nr 1 i SP nr 1 w Jadownikach na oddziały
przedszkolne, w SP nr 2 adaptacja pomieszczeń na około 60 miejsc dla dzieci
przedszkolnych.
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Radny Jarosław Sorys odniósł się do informacji w sprawie adaptacji w PSP nr 1 w
Jadownikach pomieszczeń mieszkania służbowego dla oddziału przedszkolnego.
Temat ten jest już analizowany w miesiącu maju zostanie przedstawiona najemcy
mieszkania służbowego propozycja przydziału innego mieszkania komunalnego.
Zapytał Pana Kierownika czy Gmina jest przygotowana by po opuszczeniu
mieszkania tą inwestycję poprowadzić i zakończyć w ustalonym czasie.
Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział – została odbyta wizja na miejscu z
udziałem projektanta , po opuszczeniu mieszkania prace projektowe zostaną
rozpoczęte. Ponadto pan kierownik nawiązał do planów w zakresie rozbudowy
przedszkola nr 4 w Brzesku , sporządzony kosztorys opiewa na bardzo dużą kwotę
około 2 mln złotych, natomiast mniejszym nakładem środków finansowych można
zaadaptować pomieszczenia w budynkach oswiatowych z przeznaczeniem na
oddziały przedszkolne jak to wykonano w SP nr 2 w Jadownikach i SP nr 3 w Brzesku.
W krótkiej dyskusji komisja odniosła się do wielkości kosztów wykonania adaptacji
pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w SP nr 3 w Brzesku.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat funkcjonowania oświaty w
Gminie Brzesko – planowane zadania inwestycyjne w placówkach w związku z
reformą oświaty.
Ad.4. Informacja na temat obowiązujących
gospodarowania w Gminie Brzesko.

stawek

w

ramach

systemu

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Danuta Zięba przedstawiła komisji
informacje na temat na temat obowiązujących stawek w ramach systemu

gospodarowania w Gminie Brzesko.
W dyskusji odniesiono się do następujących zagadnień:


Wykorzystania nadwyżki finansowej z tytułu opłat za wywóz śmieci;



Możliwości obniżenia kosztów odbioru odpadów komunalnych przez Spółkę
BZK.

Po analizie opinia komisji:

Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat obowiązujących
stawek w ramach systemu gospodarowania w Gminie Brzesko.
Ad.7 Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał
W sprawach bieżących komisja
uchwał w sprawach:

pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekty

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; projekt omówiła
Skarbnik Celina Łanocha – głosowano jednogłośnie – pytań członków komisji
brak.
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2) zmiany Uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
projekt omówiła Skarbnik Celina Łanocha - głosowano jednogłośnie – pytań
członków komisji brak.
3) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn.”Budowa
tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 ( EV4)”; głosowano jednogłośnie –
pytań członków komisji brak.

4) zmiany uchwały Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego
2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego; projekt uchwały omówiła Architekt
Małgorzata Bugajska – Pala. W dyskusji radny Grzegorz Kolbusz zapytał w
sprawie terenów zielonych ujętych w planie przestrzennego zagospodarowania.
Projekt przegłosowano pozytywnie, jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Obrady trwały od
godz.8.00- 10.30

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej
w Brzesku
Jarosław Sorys

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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