Rada Miejska w Brzesku
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
Protokół nr 10/2019
10 Posiedzenie w dniu 22 listopada 2019
Obrady rozpoczęto 22 listopada 2019 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 14:50
tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Ewa Chmielarz-Żwawa
2. Maria Kucia
3. Adam Kwaśniak
4. Karol Mróz
5. Adrian Zaleśny
GOŚCIE OBECNI NA POSIEDZENIU KOMISJI;
1. Burmistrza Brzeska Tomasz Latocha
2. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
3. Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło

Ad.1. Posiedzeniu komisji przewodniczyła przewodnicząca Komisji Radna Maria
Kucia –która powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie
listy obecności Przewodnicząca obrad stwierdziła prawomocność obrad komisji. Listy
obecności stanowią załącznik do protokołu.
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Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Radna Maria Kucia przedstawiła proponowany porządek
posiedzenia komisji. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia komisji?. Uwag radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty załącznik do protokołu.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z posiedzenia komisji
odbytych w dniach 23.09.2019 i 25.10.2019 r.
Do protokołów jw. nie wniesiono żadnych uwag- protokoły zostały przyjęte.
4.

Ocena

przygotowania

MOPS

w

zakresie

zabezpieczenia

socjalnego

podopiecznych w okresie zimy.
Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło poinformowała komisję o odbytym
święcie pracownika

socjalnego i wizycie Zastępcy Burmistrza Brzeska, za co w

imieniu własnym i pracowników serdecznie dziękuje.
Następnie pani Dyrektor przedstawiła wg. załącznika do protokołu komisji informacje
na temat wsparcia osób w trudnej sytuacji finansowej w okresie zimowym przez
MOPS w Brzesku. W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie komisji nawiązali do
działalności noclegowni , realizacji usług opiekuńczych, kierowania przez MOPS
osób do DPS.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja zapoznała się z informacja na temat wsparcia

osób w trudnej sytuacji

finansowej w okresie zimowym przez MOPS w Brzesku.
5. Analiza propozycji stawek podatkowych na rok 2020.
Zastępca Dyrektora Marzena Zacher dokonała szczegółowego omówienia propozycji
wysokości stawek podatków lokalnych na 2020 rok tj:
 Stawek podatku od nieruchomości;
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 Podatku od środków transportowych;
 Podatku rolnego;
 Podatku leśnego;
 Wprowadzenia ustawowych zwolnień podatkowych;
Pani M. Zacher omówiła również projekt uchwały w sprawie Polityki Podatkowej na
lata 2020-2023.
Radny Adam Kwaśniak odniósł się do dochodów Gminy Brzesko po wprowadzeniu
proponowanych stawek podatkowych. Poprosił o wskazanie jaki procent

tych

podatków jest ściąganych przez gminę, jaka jest wielkość wpływów z podatku PIT,
CIT oraz jakie są zagrożenia z tym związane dla budżetu.
Burmistrz Tomasz Latocha , przedstawił komisji jakie
wydatki budżetowe
żadnym wypadku

czekają gminę większe

w 2020 roku. Planowane wpływy podatkowe nie pokryją w
wydatków. Zwrócił uwagę na wzrost cen

towarów i usług ,

planowany wzrost cen za odpady komunalne z którymi będzie się trzeba zderzyć z
początkiem nowego roku, stąd też regulacje stawek podatkowych o których Pani
dyrektor wspomniała

i propozycje wprowadzenia

polityki podatkowej. Wpływy z

podatków to środki tylko na pokrycie wydatków bieżących.
Następnie w dyskusji komisja odniosła się do propozycji podwyżek stawek
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Radny Adam
Kwaśniak zapytał, czy propozycje wysokości stawek podatkowych były konsultowane
z Kongregacja Kupiecką i Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Już w tej chwili w
centrum miasta bardzo dużo lokali stoi pustych, a po podwyżkach będzie ich
znacznie więcej. Zaproponowana stawka jest bardzo wysoka i uchwalając
stawkę

zmusimy

niektórych

przedsiębiorców

do

rezygnacji

z

taką

prowadzenia

działalności.
Burmistrz Tomasz Latocha wskazał

na bardzo dobrą współpracę gminy z

CANPACK, planów z tym związanych co w przyszłości może znacznie przyczynić się
do wzrostu wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości.
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Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach wskazał komisji co głównie ma wpływ na to, że
zaproponowane stawki są takie wysokie. Do takich czynników należą głównie
planowane podwyżki cen mediów.
Radny Adam Kwaśniak zapytał w sprawie planowanej w budżecie gminy
modernizacji Ogrodu Jordanowskiego, poprosił o wskazanie co jest zaplanowane
tam do zrobienia. Na zapytanie radnego odpowiedział Burmistrz Tomasz Latocha.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odniósł się do wniosku radnych PIS
skierowanego do wojewody małopolskiego w sprawie dot. utworzenia MCOO.
W dyskusji członkowie komisji

odnieśli się do poruszonego tematu, przedstawili

swoje wyjaśnienia, uwagi , wskazali na propozycje lepszej współpracy obu stron w
sprawach dot. gminy oraz możliwości zmniejszenia zaproponowanych podwyżek
stawek podatkowych.
W dalszej dyskusji Radny

Adam Kwaśniak

ponownie zwrócił uwagę na zbyt

wysokie podwyżki stawek podatku od działalności gospodarczej. Podwyżka stawki o
2,40 zł na 1 m2 jest zbyt wysoka.
Zarówno Burmistrz Tomasz Latocha jak i Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach
przedstawili jakie są potrzeby finansowe gminy

w zakresie

remontów obiektów

oswiatowych, infrastruktury sportowej oraz przedstawili co zostało wykonane w tym
zakresie przez ostatni rok czasu. Burmistrz odniósł się ponadto do utworzenia stref
rozwoju gminy , świadomie pomniejszanej subwencji wyrównawczej, na której gmina
straciła ponieważ nie mieliśmy uchwalonych stawek podatkowych maksymalnych.
Ponadto w dyskusji radny Adam Kwaśniak jako nowo wybrany szef klubu Radnych
PIS zdeklarował w stosunku do Burmistrza chęć współpracy dla dobra rozwoju
Gminy Brzesko.
Po dyskusji przewodnicząca komisji Maria Kucia poddała pod głosowanie opinie:
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Pozytywnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:
1) wysokości stawek podatku od nieruchomości wg. propozycji przedłożonych
przez Burmistrza Brzeska; Głosowano 2 za, 12 wstrzymujące
2) przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Brzesko na lata 2020-2023 Głosowano 2 za, 2 wstrzymujące

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -Analiza pism skierowanych do
rozpatrzenia na komisje.
W

sprawach

bieżących

Zastępca

Burmistrza

Grzegorz

Brach

dokonał

szczegółowego omówienia pism, projektów uchwał, informacji jak niżej:
 Komisja zapoznała się z

informacją o stanie realizacji zadań oswiatowych

za rok szkolny 2018-2019 .
 Pozytywnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:
1)

przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „
Brzesko –Dzielnica Przemysłowa”; Głosowano jednogłośnie
2)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Strefa Aktywności
Gospodarczej Mokrzyska- Bucze”; Głosowano jednogłośnie

3)

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej w Brzesku; Głosowano jednogłośnie

4)

przyjęcia

programu

współpracy Gminy

Brzesko

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020. Głosowano jednogłośnie
 Komisja przyjęła do wiadomości wniosek mieszkańców Mokrzysk dot. budowy
chodnika na ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach. Radna Ewa Chmielarz –
Żwawa odniosła się do wniosku mieszkańców Mokrzyska jw. Jako radna z tej
w pełni popiera wniosek mieszkańców.
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 Komisja zapoznała się z propozycjami wysokości stawki czynszu wynajmu
stanowiące stawkę wywoławczą do przetargu na wynajem lokali użytkowych
położonych

w

budynkach

stanowiącym

własność

Gminy

Brzesko,

zarządzanych przez MZGM Brzesko, zlokalizowanym w Brzesku, przy ulicy:
ul. Ogrodowej nr 6 i ul. Uczestników Ruchu Oporu nr 18.
 Zapoznano się z pismem dot. wyznaczenia UM w Brzesku

jako miejsca

wykonywania kary ograniczenia wolności na rok 2020 dla 30 osób skazanych.
 Zapoznano się z pismem Pani L.G oraz nauczycieli w sprawie pozostawienia
pawilonu zielonego do dyspozycji PSP nr 2 w Brzesku.

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia komisji Przewodnicząca komisji Maria Kucia
podziękowała wszystkim za udział w komisji, dyskusję i zamknęła posiedzenie.
( Pełna dyskusja płyta CD znajduje się w aktach komisji).

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej

i

Rodziny

Rady

Miejskiej

w Brzesku
(-) Maria Kucia

Przygotował(a): Marta Kółkowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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