Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Finansowej

Protokół nr 11/2019
11 Posiedzenie w dniu 24 października 2019
Obrady rozpoczęto 24 października 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 11:00 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1.Barbara Borowiecka
2. Franciszek Brzyk
3. Leszek Klimek
4. Bogusław Sambor
5. Jarosław Sorys
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Burmistrz Tomasz Latocha
2. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha;
Prezes Spółki MPK Paweł Pabian
4. Pani Renata Wielgosz Przedstawiciel PiMBP w Brzesku
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Bogusław Sambor
który powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią
załącznik do protokołu.
Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor
przedstawił
proponowany porządek
posiedzenia komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji?.
Uwag radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - załącznik do
protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w
dniu 19.09.2019 r.

4. Działalność gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom.
5. Informacja na temat funkcjonowania MPK, z uwzględnieniem wyniku finansowego Spółki.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -w tym opiniowanie projektów uchwał,
rozpatrywanie wniosków i pism.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad.3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji
odbytego w dniu 19.09.2019 r.
Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 19.09.2019 r. nie wniesiono żadnych
uwag. Protokół został przyjęty.
W tym miejscu przybyła na posiedzenie komisji Pani Renata Wielgosz przedstawiciel PIMBP
w Brzesku omówiła wniosek Dyrektor PiMBP w Brzesku , skierowany do Rady Miejskiej o
zmianę stawki czynszu na najem lokalu kawiarni w RCKB w Brzesku- wniosek znajduje się
w aktach komisji. Pani Wielgosz przedstawiła koszty utrzymania i dochody z powyższego
lokalu , skierowała prośbę do komisji o utrzymanie dotychczasowej stawki wynajmu lokalu
kawiarni w wysokości 13,60 zł brutto / 1 m2 powierzchni, co może w znacznej mierze przyczyni
się do tego , że znajdzie się kolejny najemca tego lokalu.
Radny Jarosław Sorys zwrócił uwagę na skonstruowanie wniosku do Rady Miejskiej z
którego wynika, że została ustalona nowa stawka czynszowa, tymczasem chodzi o utrzymanie
dotychczasowej stawki wynajmu lokalu kawiarni w wysokości 13,60 zł brutto / 1 m2
powierzchni.
Radny Bogusław Sambor zaproponował organizowanie w kawiarni RCKB tkzw. „ piątków
z kawą dla emerytów”.
Po dyskusji opinia komisji: Komisja zapoznała się z wnioskiem Dyrektora PiMBP w Brzesku
w sprawie zmiany wysokości stawki czynszu na najem lokalu kawiarni w RCKB oraz
wyjaśnieniami przedstawiciela Biblioteki do wniosku i
pozytywnie
jednogłośnie
zaopiniowała propozycje utrzymania stawki w wysokości 13, 60 zł/m2 brutto za wynajem
ww. lokalu.
Ad.4. Działalność gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom.
Burmistrz Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia informacji jw. w zakresie
dot:


Przygotowania terenów gminnych i prywatnych Jadowniki – Rędziny jako terenów
inwestycyjnych;



Sposobu składania wniosków o dofinansowanie na zagospodarowanie przedmiotowych
terenów ;



Zwrócił uwagę na całkowity brak dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w
Buczu i Jadowniki - Rędziny;



Szczegółowo omówił potrzeby w zakresie opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego dla gruntów położonych w Buczu i budowy drogi dojazdowej do tych
terenów wg. II wariantu planowanej budowy drogi.



Zwrócił uwagę na możliwości zagospodarowania terenu Jadowniki – Rędziny , grunty
te są własności prywatnej, jednak gmina zobowiązała się do pomocy w promowaniu
tych terenów ponieważ są nimi zainteresowani potencjalni inwestorzy, którzy
rozpoczynając tam działalność spowodują, że do kasy gminy będą dodatkowe wpływy
z podatków. Występuje całkowity brak dojazdu do tych terenów, dlatego gmina
zadeklarowała wybudowanie drogi dojazdowej przy współudziale inwestorów.



Wspomniał o możliwościach zagospodarowania terenów w Jasieniu po starej Cegielni;



Omówił potrzeby w zakresie zagospodarowania terenu wokół szpitala co wiąże się
również z budową dróg dojazdowych i odwodnieniem tego terenu, podejmowanych
przez gminę działaniach w Zarządzie Dróg Wojewódzkich mających na celu
skomunikowane tych terenów.

Burmistrz Tomasz Latocha zawnioskował do komisji by przy analizowaniu projektu budżetu
na rok przyszły uwzględnić środki finansowe na budowę dróg dojazdowych do planowanych
terenów inwestycyjnych i stref przemysłowych.
W dyskusji członkowie komisji odnieśli się do tematu potrzeby opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminnych położonych w Buczu oraz dróg
dojazdowych, organizacji dróg dojazdowych do terenów koło szpitala.
Na wszystkie zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Tomasz Latocha.
Po dyskusji opinia komisji.
Zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano Informacje Burmistrza Brzeska na temat
działalności gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
Głosowano jednogłośnie
Ad. 5. Informacja na temat funkcjonowania MPK z uwzględnieniem wyniku finansowego
Spółki.
Informację wg. załącznika do protokołu omówił Prezes Spółki MPK w Brzesku Paweł
Pabian. Pan Prezes przedstawił również informacje na temat stanu finansowego spółki za
2018 rok .
Radna Barbara Borowiecka odniosła się do informacji Pana Prezesa w sprawach dot. stanu
taboru autobusowego spółki MPK. Z informacji wynika, że będzie potrzebna modernizacja
taboru, poprosiła o wskazanie w jaki sposób ta modernizacja zostanie przeprowadzona.

Pan Prezes Paweł Pabian przedstawił komisji wykaz pojazdów Spółki MPK wg. stanu na
miesiąc październik br. i możliwości jego wymiany. Ponadto poinformował o spadku
przychodów spółki o około 1/3 z powodu likwidacji przewozów gimnazjalnych. Taka sama
sytuacja wystąpi w roku przyszłym, dlatego też będzie konieczne zwiększenia dopłaty do
Spółki MPK o około 300 tysięcy złotych. Pan Prezes uzasadnił swoją wypowiedź,
poinformował również o uruchomieniu dodatkowych kursów MPK w godzinach wieczornych
dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Radny Leszek Klimek zapytał ile w ciągu półrocza wzrosła liczba pasażerów którzy kupują
bilety na przejazd MPK.
Pan Prezes Paweł Pabian - odpowiedział, że liczba ta jest mniejsza w roku bieżącym w
stosunku do roku poprzedniego , ale za to zwiększyła się liczba pasażerów po 70 roku życia,
którzy jeżdżą bezpłatnie MPK.
Radny Franciszek Brzyk nawiązał do czasu pracy kierowców, których w MPK brakuje.
W dyskusji nad sprawozdaniem odniesiono się również do możliwości
dodatkowych przychodów dla spółki MPK.

zwiększenia

Po dyskusji opinia komisji:
Zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano Informację Prezesa Spółki MPK w Brzesku na
temat działalności spółki i propozycje dalszego jej funkcjonowania. Głosowano jednogłośnie
Ad. 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -w tym opiniowanie projektów uchwał,
rozpatrywanie wniosków i pism.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia pism i projektów
uchwał w sprawach:
•
Zapoznano się z pismem Mieszkańców Brzeska dot. podwyżek za odbiór odpadów
komunalnych z terenu Gminy Brzesko oraz z treścią odpowiedzi udzielonej przez Burmistrza
Brzeska na powyższe pismo. Burmistrz wskazał na potrzebę zwiększenia ceny opłat za wywóz
odpadów od nowego roku.
W dyskusji nawiązano do zagadnień związanych z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów.
Radna Barbara Borowiecka – zwróciła uwagę na sposoby egzekwowania przez gminę
zaległości opłat od osób uchylających się od tego obowiązku; Burmistrz Grzegorz Brach
przedstawił komisji sposób postępowania w takich przypadkach jakie może zastosować gmina.


Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości Informacje Burmistrza Brzeska
w sprawie wydanego Zarządzenia Nr 256/2019 z dnia 19 września 2019 roku w
sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.



Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie opłaty targowej – głosowano jednogłośnie



Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły
Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu - głosowano jednogłośnie- Radny
Franciszek Brzyk oraz Burmistrz Grzegorz Brach odnieśli się do zasad
funkcjonowania stołówek w szkołach i spożywania przez dzieci posiłków.



Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Spółek BZK i MZGM w
Brzesku i przyjęła do wiadomości.



Następnie komisja zapoznała się z wnioskiem MEGANA Spółka z o.o. o podjęcie
działań zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku nr
XVI/113/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5 % zwartości alkoholu do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Radny Bogusław Sambor – przytoczył przebieg dyskusji w sprawie wniosku jw. z posiedzenia
komisji rewizyjnej. Odniósł się do sensu wprowadzenia poprzedniej uchwały ograniczającej
sprzedaż alkoholu .
Burmistrz Grzegorz Brach stwierdził iż należy się zastanowić , czy faktycznie jest realne
zagrożenie kupujących alkohol w sklepach z sąsiedztwem przychodni lekarskiej skoro
funkcjonuje nadal zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu w sklepie przez osoby nietrzeźwe.
Radny Jarosław Sorys przypomniał co przyświecało poprzedniemu wnioskodawcy tej
uchwały , w poprzedniej kadencji oraz co miało główny wpływ na umieszczenie takich
zapisów ograniczających sprzedaż. Ponadto radny odniósł się do tematu ograniczenia
sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz punktów sprzedających alkohol.
Burmistrz Grzegorz Brach odniósł się do ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie
Gminy Brzesko oraz zakazu nocnej sprzedaży alkoholu.
Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę iż wszystkie sklepy winny stosować zakaz
sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, bo niestety ale nadal jest duże zapotrzebowanie na
alkohol.
W dyskusji odniesiono się do ilości spożywania alkoholu w krajach skandynawskich.
Stwierdzono iż zawsze wprowadzenie zakazu w sprzedaży napojów alkoholowych rodzi
większe jego spożycie.
Radna Barbara Borowiecka odniosła się do wniosku Spółki MEGANA stwierdziła, iż
należałoby rozważyć pod względem prawnym wprowadzenie takich zmian do obowiązującej
uchwały, by mogła zostać udzielona koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych podmiotom,
które przed zmianą tej uchwały posiadały zezwolenia na sprzedaż, a utraciły je na wskutek
podjęcia tej uchwały. Ponadto radna stwierdziła, że wszystkie dotychczas składane wnioski
przez przedsiębiorców w temacie propozycji zmiany godzin sprzedaży napojów alkoholowych
powinny być ponownie rozpatrzone.

Po dyskusji opinie i wnioski komisji:
 Po zapoznaniu się z wnioskiem MEGANA Spółka z o.o. o podjęcie działań
zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku nr XVI/113/2015 z dnia
28 października 2015 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5 % zwartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży , komisja wnioskuje rozważenie pod względem prawnym wprowadzenie
takich zmian do obowiązującej uchwały, by mogła zostać udzielona koncesja na
sprzedaż napojów alkoholowych podmiotom, które przed zmianą tej uchwały posiadały
zezwolenia na sprzedaż, a utraciły je na wskutek podjęcia tej uchwały. Głosowano
jednogłośnie



Komisja wnioskuje aby wszystkie dotychczas składane wnioski przez przedsiębiorców
w temacie propozycji zmiany godzin sprzedaży napojów alkoholowych zostały
ponownie rozpatrzone. Głosowano 2 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące

Następnie przybyła na posiedzenie komisji Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła bardzo
szczegółowo projekty uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019;
2) zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
W dyskusji Skarbnik Gminy Celina Łanocha poinformowała, że zostanie na sesji
wprowadzona kwota dotacji dla OSP w Jadownikach – przybliżyła czego ta dotacja będzie
dotyczyć. Komisja analizowała również temat uruchomienia basenu po awarii.
Radna Barbara Borowiecka zapytała w sprawie projektu uchwały dot. zmiany Uchwały Nr
IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej, czy są zabezpieczone w budżecie środki finansowe na realizacje II etapu
budowy Gminnego Parku. Radna przybliżyła jakie mogą pojawić problemy ze złożeniem
wniosku o środki finansowe na realizację II etapu tej inwestycji.
Burmistrz Grzegorz Brach przedstawił jakie w chwili obecnej są możliwości składania
wniosków do Funduszy o dofinansowanie zadań.
Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie kwoty 24 tysięcy złotych na wykonanie projektu
budowy chodnika od skrzyżowania przy drodze Jasień- Pomianowa w kierunku Kina Planeta.
Na zapytanie radnego odpowiedział Burmistrz Grzegorz Brach oraz radny Franciszek
Brzyk , który odniósł się do obecnie obowiązującego stanu faktycznego organizacji ruchu na
wskazanym terenie.

Po dyskusji opinie komisji:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019; głosowano
jednogłośnie
2) zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; głosowano
4 za, 1 wstrzymujący
Następnie w krótkiej dyskusji komisja odniosła się do tematu porozumienia z Gminą Dębno
dot. świadczenia usług przewozowych.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Bogusław Sambor
zamknął obrady komisji. Podziękował za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji – płyta
CD załącznik w aktach komisji.)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
(-)BOGUSŁAW SAMBOR
Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska Zespół ds. Samorządowych
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

