Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Finansowej
Protokół nr 4/2019
4 Posiedzenie w dniu 20 marca 2019
Obrady rozpoczęto 20 marca 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 13.40
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.
2.
3.
4.
5.

Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;
Dyrektor Barbara Kuczek
Dyrektor BOSiR Marek Dadej
Zastępca Prezesa RPWiK Marek Białka
Dyrektor Józef Cierniak

AD. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji Gospodarki Finansowej przewodniczył Przewodniczący Komisji
Radny Bogusław Sambor, który powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad komisji
- Lista obecności stanowi 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 do porządku posiedzenia brak- porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
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3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego
w dniu 27 Lutego 2019 r.
4. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR, ocena stanu sportu i wykorzystania
obiektów sportowych w gminie.
5. Informacja na temat planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2019 roku w
Gminie Brzesko.
6. Bieżąca informacja na temat działalności spółki RPWiK w Brzesku.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i
pism.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad.3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia
Komisji odbytego w dniu 27.02.2019 r.
Do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 Lutego 2019 roku nie zostały
wniesione żadne uwagi – protokół został przyjęty.

Ad. 4. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR, ocena stanu sportu i
wykorzystania obiektów sportowych w gminie.

Dyrektor BOSiR Marek Dadej przedstawił komisji informacje na temat wyników pracy
sekcji Pływackiej, Kręglarskiej działających przy BOSiR, potrzeby zakupu kolejnych
parkometrów i wprowadzenia płatności mobilnej opłaty za parkingi. Ponadto Pan Dyrektor
poinformował o umowie zawartej z Fundacją Ronalda MacDonalda, zgłosił wniosek by ½ część
kosztów wykonanych przez Fundację badań usg pokryta została z budżetu gminy. Pan Dyrektor
przedstawił również jakie są niezbędne do wykonania na basenie remonty, potrzebie
utworzenia dodatkowej strefy parkowania na Placu Kazimierza , zaplanowanych na 2019
imprez sportowych.
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem analizowano:
Radny Jarosław Sorys zapytał dlaczego nie zostały zrealizowane założenia z roku ubiegłego
dot. zakupu parkometrów na całą strefę płatnego parkowania?- Pan Dyrektor Dadej
odpowiedział, że zadanie nie zostało zrealizowane bo były bardzie potrzebne inwestycje do
wykonania;
Radna Barbara Borowiecka poprosiła o przedstawienie gdzie na ulicy Kościuszki i na
Osiedlu Jagiełły zostaną ustawione parkometry ;
Pan dyrektor Marek Dadej przedstawił na jakich ulicach zostaną ustawione parkometry.
Zakup 6 parkometrów pozwoli zamknąć całą strefę , dodatkowo planuje się montaż modułu
umożlwiającego płacenie kartą za parkowanie;
Radny Franciszek Brzyk zapytał co nas powstrzymuje od tego by Plac Kazimierza został
zagospodarowany na parkingi. Plac wymaga remontu i jeśli koszty utworzenia parkingu na
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tym placu nie będą wysokie to jak najszybciej należy to zrobić. Przez większość roku plac stoi
pusty nie jest wykorzystywany, tylko sporadycznie. Tworząc tam parking i pobierając opłaty
możemy zarobić na remont tego placu.
Dyrektor Marek Dadej odniósł się do propozycji utworzenia miejsc parkingowych na Placu
Kazimierza Wielkiego. Przedstawił propozycje zagospodarowania placu , wyznaczenia wjazdu
i wyjazdu przez rampę bo będzie to najlepszym rozwiązaniem dla tego miejsca tym bardziej,
że sami mieszkańcy sugerują, że parkingi są tam bardzo potrzebne.
Radny Bogusław Sambor - poparł wniosek o utworzenie parkingu na Placu Kazimierza
Wielkiego jednak pod warunkiem, że dochody z tego parkingu zostaną zbierane na remont
tego placu.
Dyrektor Marek Dadej przypomniał, że minął już 5 letni okres karencji na Brzeski Rynek i
na placach przy rynku można już pobierać opłaty za parkowanie i utworzyć strefę parkingową.
Radny Jarosław Sorys zaproponował wniosek, aby Dyrektor BOSiR
harmonogram i koncepcję poszerzenia strefy płatnego parkowania w Brzesku.

przedstawił

Opinia komisji:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczne przedstawienie harmonogramu i
koncepcji poszerzenia strefy płatnego parkowania w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
W dalszej dyskusji członkowie komisji zapoznali się z wielkością dochodów
do budżetu
Gminy w zakresie strefy płatnego parkowania w Brzesku i na terenie Miasta Bochnia jak
również w jak najszybszym czasie podjęcie działań związanych z utworzeniem miejsc
parkingowych na Placu Kazimierza.
Po dyskusji wniosek i opinia komisji;

1)Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie gminy środków
finansowych na zakup dodatkowych parkometrów, łącznie z poszerzeniem strefy płatnego
parkowania oraz z uwzględnieniem Placu Kazimierza Wielkiego. Głosowano jednogłośnie
2) Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie jednogłośnie przyjęła informacje na temat
funkcjonowania BOSiR w Brzesku i strefy płatnego parkowania.
Dyrektor Józef Cierniak przedstawił komisji według załącznika informacje na temat stanu
sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko. Poinformował o
przeprowadzanych kontrolach klubów sportowych pod kątem racjonalnego wykorzystywania
środków przez Stowarzyszenia i kluby sportowe. Pan Dyrektor omówił temat potrzeb w
zakresie budowy sal sportowych na sołectwach min. w Mokrzyskach. Nastąpiła poprawa
współpracy klubów sportowych z młodzieżą i dzięki temu przekazywane im środki są bardzo
dobrze wykorzystywane bo duża ilość dzieci korzysta z zajęć.
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Radny Bogusław Sambor nawiązał do tematu zagospodarowania przez PSP Nr 2 wolnej
przestrzeni po gimnazjum. W jaki sposób jest przewidziane zagospodarowanie tego obiektu po
wyjściu Gimnazjum.
Dyrektor Józef Cierniak odpowiedział, dyrektor placówki przygotowuje założenia dot.
funkcjonowania i wykorzystania tej placówki. Następnie Pan Dyrektor przedstawił dane dot.
dalszego funkcjonowania szkoły muzycznej oraz przeniesienia tej placówki do PSP Nr 1.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji w jaki sposób nastąpi
przeniesienie Szkoły Muzycznej do budynku PSP nr 1 oraz jakie należy przeprowadzić remonty

i adaptacje pomieszczeń dla szkoły muzycznej by od 1 września 2019 szkoła mogła rozpocząć
zajęcia.
Radny Bogusław Sambor – przedstawił swoje obawy do pomysłu przeniesienia Szkoły
Muzycznej do PSP Nr 1. Czy nie zachodzą obawy, że kiedyś te dwie szkoły mogą się
przyblokować. W PSP nr 2 ilość uczniów będzie spadać , warto rozważyć wykorzystanie
budynku po Gimnazjum dla potrzeb szkoły muzycznej i jedną z sal gimnastycznych
zaadoptować na salę koncertową.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach uzasadnił dlaczego Szkoła Muzyczna zostaje
przeniesiona do SP nr 1 , jakie zostały przeprowadzone rozmowy z dyrektorami obu szkół ,
skąd pojawił się taki pomysł. Przedstawił w jaki sposób planuje się zagospodarowanie wolnych
pomieszczeń w SP nr 2 po Szkole Muzycznej, min. na utworzenie oddziałów dla dzieci z
dysfunkcjami , by stworzyć rodzicom możliwość by ich dziecko uczyło się u siebie w szkole.
Roczne zapotrzebowanie na dowóz 1 ucznia z dysfunkcjami do placówki szkolnej w innej
miejscowości wynosi około 40 tysięcy złotych, zapotrzebowanie w tym zakresie jest bardzo
duże, nasza kadra nauczycielska jest bardzo dobrze przygotowana , sale są dobrze wyposażone
do nauki.
Radny Franciszek Brzyk odniósł się do tematu funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku.
Podziela obawy radnego Sambora by za kilka lat nie okazało się , że zablokujemy dwie szkoły
w rozwoju. Kluczową rzeczą w SP nr 1 jest posiadanie klasopracowni i jest to bardzo ważne
dla placówki. Koło szkoły jest jeszcze wolny teren który można zagospodarować w razie
potrzeby np. przez dobudowanie dodatkowego skrzydła.
Dyrektor Józef Cierniak przedstawił komisji możliwości utworzenia jednooddziałowej szkoły
muzycznej - podstawowej w SP nr 1 po rozbudowie szkoły w przyszłości i możliwości
pozyskania środków finansowych na ten cel z Ministerstwa Kultury.
W dyskusji komisja przeanalizowała możliwości funkcjonowania dwóch szkół w budynku SP nr
1 w Brzesku oraz przeniesienia SM ze względu na złe warunki lokalowe szkoły.
Radny Jarosław Sorys zwrócił uwagę na przedstawione propozycje oddzielenia w szkołach
dzieci młodszych od dzieci starszych, , poniesionych nakładów na Szkołę Muzyczną w SP nr 2;
utworzenia oddziałów i integracyjnych w SP nr 2.
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Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że dzieci uczęszczające do SP nr 2 są bardzo do
niej przywiązane bo chodzą tam od przedszkola. Przedszkole które funkcjonuje w SP nr 2
funkcjonuje bardzo dobrze , dzieci jest coraz więcej , zapotrzebowanie rodziców jest bardzo
duże.
W dyskusji odniesiono się do tematu działalności oddziałów integracyjnych
specjalnymi potrzebami w SP nr 2 .

i dzieci ze

Radny Bogusław Sambor po wysłuchaniu informacji w sprawie propozycji przeniesienia
Szkoły Muzycznej do PS Nr 1 stwierdził, że należy w taki sposób dokonać tej zmiany by nie
blokować w przyszłości rozwoju szkoły muzycznej.
Radny Franciszek Brzyk odniósł
się do problemu wyposażenia klasopracowni
przedmiotowych w szkołach podstawowych . Na spotkaniu komisji z dyrektorami , dyrektorzy
twierdzili , że są odpowiednio przygotowani do reformy, a teraz okazuje się co innego. W SP
nr 2 problemu nie będzie bo szkoła ma piękne zaplecze klasopracowni po gimnazjum i należy
tak zorganizować sale lekcyjne żeby je odpowiednio wykorzystać.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – poinformował, że w najbliższych latach musimy
się zmierzyć z wyposażeniem klasopracowni, na to jest potrzebna jest ogromna ilość środków
finansowych , a w budżecie środków nie ma.
Radny Jarosław Sorys zapytał co się stało, że dopiero teraz została podjęta decyzja o
przeniesieniu szkoły muzycznej , wcześniej takie propozycje były również składane.
Po dyskusji opinia komisji:

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Rodziców dot. warunków lokalowych
Szkoły Muzycznej w Brzesku.
Ad.5. Informacja na temat planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2019
roku w Gminie Brzesko.
Dyrektor Barbara Kuczek przedstawiła komisji jakie działania promocyjne w Gminie Brzesko
zostały zaplanowane w najbliższym czasie są to:


Organizacja Jarmarku Wielkanocnego;



Organizacja Święta Kwiatka w Szczepanowie;



Organizacja Dni Brzeska;



Organizacja Święta Chleba;



Organizacja Gali sportu przenieść z miesiąca kwietnia na miesiąc listopad.

Ponadto prowadzone są działania w zakresie ukwiecenia brzeskiego rynku, gdzie koszt
wykonania takich prac to kwota około 12 tysięcy złotych dlatego też pozyskiwani są sponsorzy
do partycypacji w kosztach.
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Radny Franciszek Brzyk odniósł się do tematu braku w Brzesku terenów zielonych. Radny
wskazał tereny gdzie można by utworzyć piękną promenadę za nieduże pieniądze.
Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę, że na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły bardzo
brakuje terenów zielonych do wypoczynku. Została zaplanowana budowa parku wypoczynku i
rekreacji jednak

za taką kwotę bardzo mało zostało zaplanowane do wykonania. Radna

zawnioskowała by sukcesywnie powyższy projekt był realizowany zgodnie z planem.
Opinia komisji: Pozytywnie jednogłośnie

zaopiniowano
Informacje na temat
prowadzonych działań promocyjno – kulturalnych w Gminie Brzesko w 2019 roku.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji jakie ogłoszono nabory na
budowę boisk sportowych i jaka jest możliwość aplikowania o środki w tym zakresie.
Ponadto Burmistrz omówił ;
1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego
wynagrodzenia za inkaso;
Uwag radnych do projektu brak:
2) sprawozdanie finansowe RB Gminy Brzesko za okres od stycznia do grudnia 2018
roku. Zwrócił uwagę na fakt, że

ograniczenie wydatków bieżących jest obligiem

ponieważ nie może być tak, że wydatki bieżące przewyższają dochody.
Zostało zlecone przygotowanie audytu finansów gminy, gdy będą znane jego wyniki
wówczas rada zostanie z nimi zapoznana.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, że nie jest zaskoczeniem dla radnych wielkości
zadłużenia gminy,

bo te informacje są jawne. Pani Skarbnik od wielu lat nam

powtarzała o potrzebie zmniejszenia wydatków bieżących z budzetu gminy. Osobiście
jest bardzo ciekawy wyników zleconego audytu.

1) Opinia komisji
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
2) Opinia komisji:

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym RB Gminy Brzesko za okres
od stycznia do grudnia 2018 roku.
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Ad. 6. Bieżąca informacja na temat działalności spółki RPWiK w Brzesku

Przybyły na posiedzenie komisji Zastępca Prezesa Spółki RPWiK Marek Białka
przedstawił komisji informacje na temat ustawowych warunków ustalania cen wody, gdzie
obecna taryfa obowiązuje od dnia 19 lipca 2018 roku i ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata.
Cena wody jest ustalona jedna dla wszystkich odbiorców. Ponadto Pan Białka przedstawił
komisji szereg inwestycji realizowanych przez RPWiK.
Pytania do sprawozdania członków komisji nawiązywały do wysokości cen wody w 2019 roku
i propozycji tych cen przez kolejne 3 lata, prowadzonych przez spółkę inwestycji , pozyskiwanie
środków zewnętrznych.
Radny Bogusław Sambor zapytał, czy obecna cena wody wpływa na funkcjonowanie
spółki , czy spółka się utrzyma i będzie dalej realizować inwestycje z otrzymanych wpływów
z opłat.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji jak przebiegała praca Związku
Międzygminnego gdzie przez 12 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Związku Międzygminnego
oraz jak wówczas była ustalana cena wody.
W dyskusji pan Prezes Białka zwrócił uwagę na bardzo wysokie stawki podatku które spółka
płaci gminie- zapytał czy tak być powinno?. Cena wody nie pokrywa wszystkich zobowiązań
dlatego uważa, że powinna być dopłata gminy do tych cen. Należy odróżnić ceny wody od
wysokości rachunku – pan prezes przedstawił wyliczenia ile faktycznie kosztuje 1 m3 wody.
Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie inwestycji prowadzonych przez RPWiK. Nabory
na środki unijne kończą się już, a w Jadownikach została rozpoczęta budowa kanalizacji w
południowej części sołectwa, czy
na to zadanie pozyskane zostaną środki zewnętrzne?.
Planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków na Zajaziu , bardzo szkoda, że na tą
inwestycję nie pozyskano środków unijnych. Na budowę kanalizacji w Jadownikach w
południowej części są wydane wszystkie pozwolenia na budowę i zgody mieszkańców. Projekt
jest bardzo obszerny, dlatego nie należy rezygnować z jego realizacji tylko jeśli jest szansa
naboru o środki zacząć aplikować, by te środki pozyskać.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji jakie można było pozyskać środki
pozabudżetowe z Programu RPO w wysokości 85 % w latach poprzednich, jednak wówczas
gmina Brzesko takiego wniosku nie składała i Związek Międzygminny też. Spółka sama nie
mogła takiego wniosku składać, potrzebny był tylko wkład własny gminy.
Po dyskusji opinia komisji;

Pozytywnie zaopiniowała komisja
Głosowano jednogłośnie

sprawozdanie z działalności Spółki RPWiK w Brzesku.
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AD. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała :

1) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych
stanowiących fundusz sołecki; Projekt objaśnił Zastępca Burmistrza Grzegorz
Brach.
Radna Barbara Borowiecka zapytała, czy są opinie sołtysów do powyższego projektu
uchwały?, bo z informacji jakie przekazali nam sołtysi wynika, że są niezadowoleni z Funduszu
sołeckiego.
Radny Franciszek Brzyk uważa, że jest to większy udział mieszkańców w podejmowaniu
decyzji, a sama procedura przydziału środków była znana i mieszkańcy o tym wiedzieli.

2) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w
Brzesku z dnia 21 marca 1990 r. ( dot. ul. Generała Stanisława
Maczka). Projekt uchwały objaśnił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, który
wyjaśnił, że takiej ulicy w Brzesku nie ma i należy skorygować powstały błąd.
3) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru
radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za
osiągnięte wyniki sportowe. Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza
Grzegorz Brach,
4) Komisja przyjęła do wiadomości Opinie RIO w Krakowie z dnia 28 lutego 2019
roku w sprawie :
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019;
- opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzesko.
5) Negatywnie zaopiniowano wniosek Firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. o obniżenie
stawki czynszu za dzierżawę działki nr ewidencyjny 1629/15 położonej w
Buczu. Głosowano
jednogłośnie. Pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała komisja Wniosek Firmy POLKOMTEL Sp. z o.o o przedłużenie
umowy na 5 lat. Wniosek omówił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach,
6) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonych w Brzesku oznaczonych numerem
ewidencyjnym Nr 2047/10 i Nr 2047/13 w trybie bezprzetargowym.
Głosowano jednogłośnie
W dyskusji radny Jarosław Sorys zapytał, czy sprzedaż przedmiotowej
działki była zaplanowana w budżecie na rok bieżący? . Następnie radny
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powrócił do historii sprzedaży działek oraz dlaczego te działki nie zostały
sprzedane z całością gruntu. Działki były przewidziane pod poszerzenie wjazdu
oraz umocnienie brzegów Uszwicy , została również wydana decyzja WZZiT.

7) Pozytywnie zaopiniowała komisja wniosek Pana M.P dotyczący zwolnienia z
waloryzacji czynszów w 2019 roku należnych z tytułu najmu lokalu użytkowego
położonego na placu targowym w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
Wniosek omówił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach.
8) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych
przedłożony przez Klub Radnych PIS. Projekt uchwały omówił radny
Przewodniczący Klubu Jarosław Sorys.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach zapytał radnego z czego maja być pokryte te
niedobory z zastosowanych ulg. Następnie przedstawił procedury, wymogi nowej ustawy o
odpadach co będzie dodatkowym obowiązkiem gminy. Następnie Burmistrz odniósł się do
propozycji zwolnienia 3-4 dziecka w rodzinie z opłat.
Radny Jarosław Sorys zaproponował by kwotę 150 tysięcy jaka powstanie w wyniku
zastosowanych ulg o które wnioskuje pokryć z kwoty 400 tysięcy złotych , które przy stawce
15/zł za 1 osobę przekraczają kalkulacje przygotowane – więc proponuje z tej kwoty pokryć
niedobory. Jeśli ustawa wejdzie w życie to będziemy wówczas nad nią procedować. Radny
zapytał dlaczego Gmina Brzesko nie ma kompostowni.
W dalszej dyskusji komisja odniosła się do tematu pokrywania niedoborów
przez Spółkę BZK z kapitału zapasowego spółki. Nadwyżkę środków z opłat za śmieci można
będzie przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki BZK lub wymianę sprzętu.
Radny Bogusław Sambor stwierdził, nie może być tak, by ceny za usługi były programem
socjalnym bo do tego jest powołany MOPS. Radny Jarosław Sorys odniósł się do propozycji
Burmistrza , że każdy mieszkaniec niezależnie od wieku winien płacić po równo. Radny
zaproponował rozważenie propozycji przeprowadzenia oddzielnego przetargu na wywóz
odpadów z terenu wsi i z terenu miasta.
Po dyskusji przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały jw.


Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla rodzin wielodzietnych
przedłożony przez Klub Radnych PIS głosowano: 2 za, 3 przeciw – wniosek nie
uzyskał większości.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji
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Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Bogusław Sambor zamknął
obrad komisji, podziękował za udział i dyskusję.
(Pełna dyskusja komisji – płyta CD załącznik w aktach komisji.)

Przewodniczący Komisji
Rada Miejska w Brzesku
mgr Bogusław Sambor

Przygotował(a): Marta Kółkowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Radna Barbara Borowiecka
Członek komisji Gospodarki Finansowej - uwagi przyjęte
Zgłoszenie uwag do Protokołu z posiedzenia komisji odbytego
w dniu 20 marca 2019 r. .
Zwracam się z prośbą o uwzględnienie zgłoszonych uwag.
Uzupełnienie zapisu zgodnych z wypowiedzią.
Na str. 2 .
Barbara Borowiecka
Mając na uwadze przedstawiony Plan pracy na 2019 r. poprosiła o dodatkowe
informacje dotyczące planu umiejscowienia parkometrów na ulicy KościuszkiJagiełły.
Jest zapis w protokole:
Radna Barbara Borowiecka poprosiła o przedstawienie gdzie na ulicy Kościuszki i na
Osiedlu Jagiełły zostaną ustawione parkometry ;
Str.5
Barbara Borowiecka
W odniesieniu do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza i decyzji koniecznego
przeniesienia Szkoły Muzycznej z SP nr2 do SP nr1 stwierdziła, że szkoła ta funkcjonuje
od 2012r. i w tym czasie proponowano zmiany ze względu na zgłaszane utrudnienia,
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dołożono wszelkich starań i poniesiono wiele nakładów finansowych by poprawiać
warunki lokalowe tej szkoły. Uczniowie i rodzice związani są z tym miejscem. Znamy
pismo Rady Rodziców, a także uzgodnienia dyrektorów obu szkół .
W dyskusji odniesiono się także do tematu powiększenia oddziałów
przedszkolnych ,integracyjnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami w SP nr 2.
Barbara Borowiecka– w odniesieniu do planów zagospodarowania wolnych miejsc i
utworzenia dodatkowych oddziałów poinformowała o zadowoleniu rodziców z
funkcjonowania już powstałych oddziałów przedszkolnych i o dużym zapotrzebowaniu
w tym zakresie .Uważa, że Szkoła jest duża a kadra dobrze przygotowana .
Jest zapis w protokole:
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że dzieci uczęszczające do SP nr 2 są bardzo
do niej przywiązane bo chodzą tam od przedszkola. Przedszkole które funkcjonuje w
SP nr 2 funkcjonuje bardzo dobrze , dzieci jest coraz więcej , zapotrzebowanie
rodziców jest bardzo duże.
W dyskusji odniesiono się do tematu działalności oddziałów integracyjnych i dzieci ze
specjalnymi potrzebami w SP nr 2 .
Str. 6
Barbara Borowiecka
Poparła radnego Brzyka.
Zwróciła uwagę ,że po wielu staraniach w tym roku będzie realizowany I etap budowy
parku wypoczynku i rekreacji na osiedlu ,,Kopaliny -Jagiełły”. Pozyskano fundusze
zewnętrzne łącznie na kwotę 600 000 zł na I etap tego zadania, zawnioskowała by
dołożyć wszelkich starań i możliwości na kontynuację kolejnych etapów zgodnie z
opracowanym projektem.
Jest zapis w protokole:
Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę, że na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły bardzo
brakuje terenów zielonych do wypoczynku. Została zaplanowana budowa parku
wypoczynku i rekreacji jednak za taką kwotę bardzo mało zostało zaplanowane do
wykonania. Radna zawnioskowała by sukcesywnie powyższy projekt był realizowany
zgodnie z planem.

Barbara Borowiecka
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