Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Protokół nr 4/2019
4 Posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2019
Obrady rozpoczęto 15 kwietnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:30 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Marcin Ciurej
2. Leszek Klimek
3. Zbigniew Łanocha
4. Bogusław Sambor
5. Kamil Trąba
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:





Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;
Dyrektor Bogdan Dobranowski
Dyrektor Barbara Kuczek
Prezes MPK Paweł Pabian

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Leszek Klimek który
powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Przewodniczący komisji Leszek Klimek stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista
obecności stanowi załącznik do protokołu Nr 1 .
Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Leszek Klimek przedstawił proponowany porządek posiedzenia
komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji?.
Uwag radnych brak – porządek został przyjęty jednogłośnie - załącznik do protokołu Nr 2.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu
11 marca 2019.
4. Sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji za rok 2018.
5. Informacja na temat potrzeb remontowych dróg gminnych.
6. Informacja na temat współpracy Gminy Brzesko z miastami partnerskimi za rok 2018 oraz
zamierzenia na rok 2019.
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7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad.3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego
w dniu 11 marca 2019.
Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 11 marca 2019 r. nie wniesiono żadnych
uwag – protokół został przyjęty jednogłośnie
Ad.4. Sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji za rok
2018. ( sprawozdanie znajduje się w aktach BR).

Prezes Spółki MPK w Brzesku Paweł Pabian podziękował za zaproszenie na posiedzenie
komisji, zaproponował by wzorem lat ubiegłych omówić sprawozdanie w formie zapytań
członków komisji. Sprawozdanie w formie pisemnej, elektronicznej radni otrzymali przed
posiedzeniem komisji. Analizując sprawozdanie Pan prezes zwrócił szczególną uwagę na
temat wysokości wynagrodzeń pracowników spółki MPK oraz perspektywy jej rozwoju w
roku 2019. Poinformował o wprowadzeniu na lokalny rynek Firmy Przewozowej JANPOL,
która chce świadczyć usługi transportowe na terenie naszej gminy na linii nr 5. Jeśli firma
zacznie działać na naszym terenie to nie ukrywa, że spowoduje to spadek pasażerów i
wpływów z tego tytułu do kasy spółki.
W dyskusji członkowie komisji odnieśli się do tematów dot.:
Radny Bogusław Sambor – zapytał w sprawie spadku kapitału zapasowego Spółki.
Na zapytanie szczegółowej odpowiedzi udziel Prezes Paweł Pabian. Prezes wyjaśnił, z jakiego
powodu ten spadek nastąpił min. braku dotacji. Przybliżył jakie spółka świadczyła przewozy
gimnazjalne oraz informacje na temat sprawowania opieki nad uczniami przez pracowników
spółki MPK w czasie przewozów.
Radny Marcin Ciurej przypomniał, że wszystkie szkoły podstawowe zostały również przejęte
z dowozami na basen i jest tutaj duża zasługa samego prezesa. Ponadto radny zapytał
Burmistrza , czy kursy firmy zewnętrznej będą wykonywane tylko na terenie Gminy Brzesko,
czy poza gminę również.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił odpowiedzi na zadane pytanie.
W dyskusji odniesiono się do propozycji wprowadzenia na teren Gminy Brzesko nowego
przewoźnika , rozkładu jazdy , pokrywania się kursów przewoźnika z rozkładem jazdy MPK i
innych przewoźników, dowozu dzieci do gimnazjów , dochodu spółki z tego tytułu.
Radny Leszek Klimek zapytał, czy jeśli likwidowany zostaje dowóz do gimnazjów , czy były
już rozważane propozycje np. uruchomienia nowych linii MPK i dodatkowych kursów dla
mieszkańców.
Prezes Paweł Pabian – odpowiedział, że to gmina jest organizatorem przewozów. Jeśli chodzi
o dodatkowe kursy to MPK może współpracować i służyć radą ale nie ukrywa, że jeśli chodzi
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o zasoby ludzkie i tabor MPK to jest on na wyczerpaniu. Spółka nie jest w stanie realizować
dodatkowych kursów. Propozycje leżą po stronie Gminy. Następnie Pan Prezes odniósł się do
wielkości kwot dopłaty do spółki ze strony gminy.
W dyskusji komisja odniosła się do tematu wielkości dopłat do działalności Spółki MPK ,
funkcjonowania BUS na przykładzie Gminy Tarnów, Gminy Bochnia i Miasta Bochnia.
Na zapytanie radnego Leszka Klimka ile Spółka MPK uzyskała oszczędności z tytułu
zlikwidowania firmy kontrolującej , prezes odpowiedział, że jest to kwota oszczędności około
13 tysięcy złotych. Nastąpił wzrost sprzedaży biletów u kierowców, gdzie z tego tytułu zysk
dla spółki wyniósł ponad 22 tysięcy złotych.
Na zakończenie dyskusji członkowie komisji po krótce analizowali również zagadnienia dot.
zakupu autobusu wycieczkowego dla MPK, wprowadzenia dodatkowych kursów, zakupu
paliwa przez Spółkę.
Po dyskusji opinie komisji:
1) Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie Prezesa Spółki MPK w
Brzesku za rok 2018.
2) Komisja przyjęła do wiadomości pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku wycofującej
złożoną petycję z dnia 7 stycznia 2019 roku. – Treść pisma odczytał Przewodniczący Komisji
Leszek Klimek.
Ad.5.Informacja na temat potrzeb remontowych dróg gminnych.
Dyrektor Bogdan Dobranowski przedstawił i omówił bardzo szczegółowo analizę stanu dróg
po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych
dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalonych na podstawie
przeglądu po okresie zimowym. (Analiza stanowi załącznik w aktach BR.)Pan Dyrektor
Dobranowski przedstawił również informację odnośnie Firmy, która wygrała przetarg na
prowadzenie prac remontowych stanu dróg.
Radny Bogusław Sambor zapytał w sprawie remontu ulicy Robotniczej w Brzesku. Droga
wymaga pilnego utwardzenia.
Dyrektor Bogdan Dobranowski udzielił wyjaśnień na zadane pytanie. W ramach pozostałej
kwoty przewidywane jest utwardzenie tej drogi bez jej asfaltowania.
Radny Marcin Ciurej – zapytał w sprawie remontów wiat przystankowych np. przy ul.
Dworcowej w Brzesku.
Dyrektor Bogdan Dobranowski udzielił wyjaśnień na zadane pytanie. Powyższa wiata została
już zgłoszona do ubezpieczenia.
Radny Kamil Trąba – w imieniu mieszkańców sołectwa Bucze zapytał w sprawie remontów
dwóch dróg w sołectwie Bucze tj. ul. Trakt Szczepanowski i ul. Okulicka . Drogi są po zimie
dosyć mocno zniszczone i są bardzo pilne do remontu, należy na to zwrócić uwagę.
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Radny Zbigniew Łanocha zapytał w sprawie remontu ulic w Jasieniu ul. Floriańska i
Wiedeńska. Czy te ulice zostaną wyremontowane w tym roku.
Dyrektor Bogdan Dobranowski udzielił wyjaśnień na zadane pytania. Przedstawił jakie zostały
zaplanowane wydatki drogowe w zakresie remontów dróg i ulic na terenie gminy w roku
bieżącym.
Przewodniczący komisji Leszek Klimek nawiązał do pisma dot. wykonania remontu ul. Na
Stoku w Mokrzyskach. Zapoznał komisję z opinią sołtysa wsi Mokrzyska oraz przypomniał
historie budowy tej drogi z płyt betonowych.
Pan Dyrektor Bogdan Dobranowski odniósł się do tematu remontu ulicy Na Stoku w
Mokrzyskach. Przypomniał historie budowy drogi jw. Przedstawił jakie zostały podjęte
ustalenia w sprawie wykonania częściowego remontu drogi Na Stoku w Mokrzyskach , według
zaproponowanej przez mieszkańca technologii.
Więcej pytań do sprawozdania brak.
Po dyskusji opinia komisji: Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja informację na
temat potrzeb remontowych dróg gminnych.
Pan Dyrektor Bogdan Dobranowski przedstawił i omówił szczegółowo 3 projekty uchwał
planistycznych, udzielił obszernych wyjaśnień dotyczących gruntów i terenów oraz poprosił o
pozytywne ich zaopiniowanie.
Pytań radnych brak.
Komisja przeszła do opiniowania kolejno projektów uchwał, tj.:
1) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko –
Komisja przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie ;
2) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko –
Komisja przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie ;
3) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „BrzeskoGranice”– Komisja przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie;
4) Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości treść Zarządzenia Burmistrza Brzeska Nr
66/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych
w obrębie Jasienia.
Ad.6. Informacja na temat współpracy Gminy Brzesko z miastami partnerskimi za rok
2018 oraz zamierzenia na rok 2019.( Sprawozdanie znajduje się w aktach BR).
Pani Dyrektor Barbara Kuczek przedstawiła w skrócie informacje o wystosowaniu pism do
miast partnerskich i oczekiwaniu na odpowiedź , są to Węgry i Rumunia. Jeśli odpowiedź
będzie pozytywna wówczas będą poczynione dalsze ustalenia w tym zakresie. Wizyta jest
zaplanowana w czasie obchodów Dni Brzeska.
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Pytań radnych brak.
Opinia komisji: Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje na temat
współpracy Gminy Brzesko z miastami partnerskimi za rok 2018 oraz zamierzenia na rok 2019.
Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W sprawach bieżących komisja zapoznała się i rozpatrzyła pisma i wnioski w sprawach:
1) Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Rodziców dot. warunków
lokalowych Szkoły Muzycznej w Brzesku. Pismo objaśnił Zastępca Burmistrza Grzegorz
Brach, których przedstawił komisji plany i podjęte decyzje związane z przeniesieniem szkoły
do budynku PSP nr 1 w Brzesku.
2) Komisja zapoznała się z opinią prawną do projektu uchwały Klubu Radnych PIS w sprawie
zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do treści opinii
odniósł się Burmistrz Grzegorz Brach. Komisja przyjęła do wiadomości przedmiotową opinię.
3) Zapoznano się i omówiono projekt Uchwały Klubu Radnych PIS (2) w sprawie zwolnień z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji informacje na temat wielkości
ustalonych kwot opłaty za odbiór odpadów uchwalonych w ostatnim czasie w Gminie Bochnia.
Został wykonany Audyt, burmistrz odniósł się pokrótce do przygotowanego dokumentu,
wielkości kwot na obsługę długu Gminy Brzesko, wysokości kwoty za odbiór odpadów
według nowej uchwały. Dokonana została kontrola majątku gminy min. budynków szkół
podstawowych , basenu itp. które wymagają bardzo dużych nakładów finansowych – przybliżył
których placówek ten stan dotyczy. Potrzeba kilka milionów złotych rocznie do wydania więc
nie można stosować ulg. Musimy w najbliższych latach oszczędzać i minimalizować wydatki,
więc jakiekolwiek pomysły na dofinansowywanie są bardzo ryzykowne bo nie ma z czego, bo
nie ma środków własnych. Nieuchronne będą korekty podatków bo w przeciwnym razie sobie
z tym nie poradzimy.
Radny Leszek Klimek odniósł się do tematu braku podwyżek stawek podatkowych w ostatnich
latach. Osobiście był za tym by podatki podnosić co roku bo później nie było zbyt dużego
skoku dla mieszkańców.
W krótkiej dyskusji odniesiono się do propozycji utworzenia Centrum Usług Wspólnych w
oświacie.
Burmistrz Grzegorz Brach wyjaśnił, że w roku przyszłym opłaty za odbiór śmieci na wysypisku
wzrosną o 50 zł więcej od każdej tony , więc nie sądzi byśmy mieli z czego dopłacić
mieszkańcom , bo naprawdę nie ma z czego.
W dyskusji odniesiono się do propozycji ulg dla emerytów i rodzin wielodzietnych z tytułu
opłat za odpady komunalne.
Radny Leszek Klimek zaproponował podjęcie wniosku : Za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu Uchwały Klubu Radnych PIS (2) w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi głosowano: 2 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujące – wniosek nie uzyskał
większości.
4) Ponadto Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza Brzeska z zakresu umorzonych
należności oraz pozostałych ulg za 2018 rok.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Przewodniczący Komisji
zamknął posiedzenie i podziękował za udział i dyskusję.

Pan Leszek Klimek

(Pełna dyskusja Komisji – płyta CD stanowi załącznik w dokumentacji Komisji )

Przewodniczący Komisji
Rada Miejska w Brzesku
…………………………
/ Leszek Klimek /

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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