Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Finansowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Protokół nr 12/2019
12 Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2019
Obrady rozpoczęto 12 grudnia 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 10:40 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji Gospodarki Finansowej:
Obecni:
1. Barbara Borowiecka
2. Franciszek Brzyk
3. Leszek Klimek
4. Bogusław Sambor
5. Jarosław Sorys
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa:
Obecni:
1. Marcin Ciurej
2. Zbigniew Łanocha
3. Leszek Klimek
4. Bogusław Sambor
5. Kamil Trąba
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha;
Posiedzeniu komisji przewodniczyli Przewodniczący Komisji Radny Bogusław Sambor
Komisja Gospodarki Finansowej oraz Radny Leszek Klimek komisja Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa , którzy powitali wszystkich zebranych na
posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji stwierdzili
prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Radny Bogusław Sambor oraz Radny Leszek Klimek, przedstawili
kolejno proponowany porządek posiedzenia komisji. Zapytali, czy są uwagi do
przedstawionego porządku posiedzenia komisji?. Uwag radnych brak – porządek posiedzenia
komisji został przyjęty jednogłośnie - załącznik do protokołu.

Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów obydwu komisji z
posiedzenia odbytego w dniu 18 listopada 2019r. oraz 21 listopada 2019 r.
Do protokołów z posiedzeń Komisji odbytych w dniach 18 i 21 Listopada 2019 r. nie
wniesiono żadnych uwag.
Ad. 4. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2020 – wyrażenie opinii.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha dokonała szczegółowego omówienia projektu Budżetu
Gminy Brzesko na 2020 rok. Pani Skarbnik poinformowała o potrzebie podjęcia przez Radę
Miejską uchwały w sprawie odrzucenia wniosku Sołectwa Jasień o przeznaczenie środków
z Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Sołectwo Jasień nie może zostać ujęte w projekcie
budżetu na rok przyszły ponieważ jedno z zadań tam ujętych nie jest zadaniem własnym
gminy , a wniosku nie można odrzucić w części tylko w całości. Nie odrzucenie tego wniosku
mogłoby skutkować uchyleniem części uchwały budżetowej w zakresie funduszu sołeckiego
dla wszystkich sołectw.
Burmistrz Grzegorz Brach zwrócił uwagę iż na przyszłość należy wcześniej skonsultować
wykaz zadań do Funduszu Sołeckiego z Panią Skarbnik . Należy wcześniej pytać i uzgadniać
te zadania . Temat został dogłębnie przeanalizowany przez radców prawnych i niestety nie
można już nic z tym problemem zrobić na dzień dzisiejszy.
W dyskusji dot. funduszu sołeckiego sołectwa Jasień wypowiedzieli się Radny Zbigniew
Łanocha, Kamil Trąba , Leszek Klimek – odpowiedzi na zadane w dyskusji pytania udzielili
Skarbnik Gminy Celina Łanocha i Burmistrz Grzegorz Brach.
Następnie Skarbnik Celina Łanocha omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Radny Jarosław Sorys , zapytał jakie są
możliwości rozwiązania obecnie trudnej sytuacji finansowej budżetu gminy tj. redukcji
wydatków bieżących i podwyższenia dochodów gminy. Do wypowiedzi radnego odniosła się
Skarbnik Celina Łanocha , która przedstawiła możliwości ograniczenia wydatków
budżetowych gminy, co w przyszłości zapewne wpłynęłoby pozytywnie na zrównoważenie
wpływów do budżetu i wydatków bieżących. Pani Skarbnik przedstawiła jakie są możliwości
wprowadzenia programu naprawczego w Gminie.
Radny Bogusław Sambor stwierdził iż należy pójść w kierunku realizacji inwestycji , które
przyniosą gminie dochody , w perspektywie kilku lat.
Radna Barbara Borowiecka odniosła się do organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci
w szkołach i świetlicach wiejskich. Wszystkie sołectwa mają dodatkowe pomieszczenia
w których mieszczą się świetlice , a na Osiedlach w mieście tego nie ma.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi radnej w temacie pracy świetlic wiejskich
i kosztów z tym związanych. Radny nawiązał do projektu budżetu gminy na 2020 rok dot.
zaplanowania w budżecie do realizacji zadań związanych :
1) wykupu 2 działek w Jadownikach na poszerzenie rowu odwadniającego na ul.
Wschodniej. Jakie mogą być skutki dla mieszkańców braku takiej propozycji w

budżecie gminy – radny uzasadnił swój wniosek. Na zapytanie odpowiedzieli
Skarbnik Celina Łanocha , Burmistrz Grzegorz Brach , Dyrektor Renata Pacura.
2) Zabezpieczonych w budżecie środków finansowych na remont dróg , nakładki
asfaltowe – w jaki sposób to zadanie będzie realizowane?;
W dyskusji komisje analizowały możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy środków
finansowych na wykup działek w Jadownikach przy ul. Wschodniej na wybudowanie rowu
odwadniającego oraz sprzedaży w latach poprzednich gruntów gminnych na Osiedlu Jagiełły
w przetargu ustnym nieograniczonym , gdzie w chwili obecnej jest Biedronka.
Komisje zapoznały się z opiniami do projektu Budżetu Gminy Brzesko na 2020 rok
podjętymi przez pozostałe komisje RM.
Po dyskusji opinie komisji:
1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2020 rok.
 Komisja Gospodarki Finansowej: Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące
 Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące
2. Komisje zapoznały się opiniami komisji do projektu Budżetu Gminy Brzesko na
2020 rok.
3. Komisje zapoznały się z wnioskami do projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2020
złożonych w Biurze Rady Miejskiej przez Sołectwa Zarządy Osiedli, Radnych.
Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekty uchwał w sprawach:
1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Brzesko na 2019 rok. Obydwie komisje Głosowały jednogłośnie – pytań
radnych brak
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2019 rok. Obydwie komisje Głosowały jednogłośnie – pytań
radnych brak
3. Pozytywnie zaopiniowano 2 projekty uchwał w sprawach zmiany uchwały o emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; Obydwie komisje
Głosowały jednogłośnie – pytań radnych brak
4. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie odrzucenia wniosku Sołectwa Jasień o
przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali Radny Zbigniew Łanocha oraz radny Kamil
Trąba, Franciszek Brzyk, Leszek Klimek , Skarbnik Celina Łanocha szczegółowo
odpowiedziała na wszystkie zapytania członków komisji związane z projektem uchwały.
Po dyskusji opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie odrzucenia wniosku Sołectwa Jasień o
przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020;

Głosowano: Komisja Gospodarki Finansowej 2 za, 2 wstrzymujące ;
Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2 za, 1 przeciw, 1
wstrzymujący
Ad. 5. Analiza propozycji planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2020.
Komisje zapoznały się i pozytywnie zaopiniowały propozycje do planu pracy Rady Miejskiej
w Brzesku na 2020 rok z naniesionymi zmianami w mc. lutym i marcu .Obydwie komisje
głosowały jednogłośnie
Ad. 6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
W sprawach bieżących Burmistrz Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia
projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w
Brzesku; Obydwie komisje głosowały jednogłośnie
2)
3) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
drogach gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Brzeska; Obydwie
komisje głosowały jednogłośnie
4) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania
publicznego zarzadzania drogą krajową; Obydwie komisje głosowały
jednogłośnie
5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok
2020; Obydwie komisje głosowały jednogłośnie
6) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży z
poprawkami w paragrafie pierwszym projektu uchwały.
Po zmianach paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
na terenie Gminy Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: placówek
oświatowych, szkół , przedszkoli, szpitali, obiektów kultu religijnego (
kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzy) a także w budynkach w których
mieszczą się powyższe obiekty."
Głosowano Komisja Gospodarki Finansowej 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący
Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2 za,
2 wstrzymujące
4. Po zapoznaniu się z wnioskami o wydłużenie godzin
sprzedaży alkoholu
w godzinach nocnych na terenie M i G Brzesko komisje zawnioskowały
o przedstawienie szczegółowej informacji przez Policję i wnioskodawców, czy
wprowadzenie przez Radę Miejską dot. realizacji zakazu sprzedaży alkoholu w

godzinach nocnych od 22.00- 6.00. Po zapoznaniu się z informacjami komisja
ponownie przystąpi do dalszego procedowania nad wnioskiem.
Głosowano Komisja Gospodarki Finansowej 3 za, 1 przeciw, Komisja
Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3 za, 1 wstrzymujący
Na zakończenie dyskusji Radny Jarosław Sorys odniósł się do zaplanowanych w budżecie
na rok 2020 inwestycji. Zauważył na przyszłość by przy projektowaniu budzetu i inwestycji
brać pod uwagę wielkość sołectw i Osiedli. Należy bezwzględnie dbać o to by zawsze było
dofinansowanie z zewnątrz do tych zadań .
Ponadto w dyskusji odniesiono się do tematu budowy oczyszczalni ekologicznej przy PSP w
Porębie Spytkowskiej , budowy i podłączania się mieszkańców Poręby do wodociągu.
Radny Zbigniew Łanocha zapytał w sprawie pozyskiwania środków z zewnątrz na budowę
placów zabaw min. w Jasieniu.
W związku z nieścisłościami jakie wynikły przy planowaniu zadań do Funduszu Sołeckiego
wsi Jasień Radny Leszek Klimek zawnioskował do komisji o poparcie jego wniosku o
rozważenie możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w ciągu roku
budżetowego 2020, na realizację przez sołectwo Jasień odrzuconych zadań, zaplanowanych
do realizacji w Funduszu Sołeckim.
Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do wniosku radnego Klimka – podjęto wniosek
o treści:
Wniosek komisji : Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości
pozyskania dodatkowych środków finansowych w ciągu roku budżetowego 2020, na
realizację przez sołectwo Jasień odrzuconych zadań, zaplanowanych do realizacji w Funduszu
Sołeckim. Głosowano jednogłośnie
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
po
wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Leszek Klimek
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Pełna dyskusja płyta CD znajduje się w aktach komisji.
Przewodniczący Komisji
(-)Leszek Klimek
Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

