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tego samego dnia.

W posiedzeniu wziglo udzial4 czlonk6w.

Obecni:

1. Cichoriski Rafal
2. Dadej Jadwiga
3. Turlej Bartlomiej
4. ZaleSnyAdrian
Nieobecny Radny Marek G6rski
Ponadto udzial w posiedzeniu wzigli:
I

.

Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach;

2. Skarbnik Gminy Celina Lanocha;
3. Dyrektor Bogdan Dobranowski
4. Dyrektor BOSiR Marek Dadej
Ad.

l. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie

prawomocnosci obrad.

Posiedzeniu komisji przewodniczyl Przewodnicz4cy Komisji Radny
Rafal Cichoriski kt6ry
powital wszystkich zebranych na posiedzeniu lomisji. Na poo.tu*i.
liriy ;..r"sdi

Przewodniczqcy komisji stwierdzil prawomocnoSi obrad komisji.
Listy obecnoici stanowi4
zal4cznik do protokolu.

Ad. 2. Prryjgcie porz4dku posiedzenia.
Przewodnicz4cy Komisji lRafal Cichoriski przedstawil proponowany porz4dek
posiedzenia
komisji. Zapytal, czy sE uwagi do przedstawionego po.iaat, posieizfnia'komisji?.
Uwag
radnych brak - porz4dek posiedzeni a zostalprzyjgty jednogioSnie - zalqcznik
pritokolu.
do

'

l. otwarcie

posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2. Przyjgcie porz4dku posiedzenia.

3' Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia komisji odbytego w
dniu 4 lipca2019 r.
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4' Informacja na temat przygotowania plac6wek o5wiatowych do nowego roku szkolnego
2019t2020.

5. Ocena stanu zadluleniaGminy. Stan Sci4galnoSci podatk6w i oplat
lokalnych.

6' Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje sprawy bie?qcei wolne wnioski.
7

. Zamk niEcie posiedzenia komisj i.

Ad' 3' Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z
odbytego w dniu 4 lipca 2019 r.

Do protokolu z
4

lipca

posiedzenia Komisji

2019 r. nie wniesiono zadnych uwag

posiedzenia komisji

Rewizyjnej odbytej w

- protok6l zistai przyigty.

dniu

Ad' 4. Informacja- na temat przygotowania plac6wek oSwiatowych do nowego roku
szkolnego 201912020.

Informacjg jw. wedlug zalqcznika do protokolu przedlohyl i om6wil Zastgpca
Burmistrza
Grzegorz Brach. Szczeg6lowo om6wil realizacje zadan z zakresu:

o

termomodernizacji plac6wek edukacyjnych w Gminie Brzesko;

o

remonty i przebieg przygotowari do nowego roku szkoln ego 201912020:

o

Przeniesienia Szkoly Muzycznej do budynku pSp nr

o

Propozycje utworzenia Centrum Uslug Wsp6lnych

I w Brzesku:

.

W dyskusji nad przedstawionymi informacjami Radny Adrian Zalelny zapytal w temacie
terminu budowy ekologicznej oczyszczalni Sciek6w przy PSp w porgbie Spytkowskiej
natomiast Radny Rafal Cichoriski zapytal w sprawie zamontowania' piaskbwnicy
dla
najmlodszych dzieci przedszkolnych na placu pSp ni I w Brzesku.
Na zapytania radnych odpowiedzial zastEpca Burmistrz a GrzegorzBrach.

Ad.5. Ocena stanu zadluienia Gminy. Stan Sci4galnoSci podatk6w

i

optat lokalnych.

Sk-arbnik Gminy Celina tr-anocha przedstawila komisji wedlug zalEcznika do protokolu
informacje dotyczqc4 realizacji dochod6w budzetu Gminy Brzesko z tytulu podatku od
nieruchomoSci, podatku rolnego, podatku leSnego i podatku od Srodk6w iransportow ych
za
2019 rok orazzalegloSci podatkowych zalataubieglewg. stanu nadziert30.06.20l9
rok oraz
Informacje w sprawie ksztaltowania sig przychod6w, rozchod6w, wynik6w budzetu
i zadluzenia Gminy Brzesko w I p6lroczu 2019 roku; pyrAN. RADNYCH girar.
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Opinia komisji: Komisja zapoznala siE z informacjami przedstawionymi przez
Skarbnik
Gminy Brzesko na temat stanu zadlu4enia Gminy oraz SciqgalnoSci podatk6w
i oplat
lokalnych.

Ad.6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje
wnioski.

-

sprawy bie24ce i wolne

W sprawach bie24cych zaopiniowano:
wszystkie projekty uchwal

i

pisma skierowane do komisji bardzo szczeg6lowo om6wil
Zastgpca Burmistrzt Grzegorz Brach .

l.

Porytywnie jednoglosnie zaopiniowano projekty uchwal w sprawach:
1

)

v'ryr ahenia

zgody na zby cie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoSci
gruntowej. Pytari radnych brak.

2) wysokosci stawek oplat za zaiEcie pasa drogowego na drogach
gminnych, dla
kt6rych zarzqdc4jest Burmistrz Brzeska; WyjaSnienia do uchwaly zlozyi

komisji

Dyrektor Bogdan Dobranowski , kt6ry przedstawil komisji wielkos6
obowi4zui4cych stawek oplat jak r6wniez propozycje ich podwy2ki, wplywy
do
budzetu gminy ztego tytulu.

3) ustalenia planu sieci public zny ch szk6l podstawowych prowadzon ych
przez
Gming Brzesko, atakle okreslenia granic obwod6w publicznych szk6l
podstawowych prowadzonych ptzezGming Brzesko od dnia 01.0g.2019 pyta6
r.
radnych brak.
4) przyjgcia Gminnego Programu opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko
na lata
2019-2022. Pytari radnych brak.

s) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Gminy
Brzesko na lata 2019-2023; zaplrt.ania radnych zwiIzane byly z
wielkosciE
zaleglosci czwszowych tj. jaki procent stanowiq zaleglosci czynszowe
w
budynkach administrowanych pruez Sp6lkg MZGM oraz jakie s4 propozycje
ZarzEdu Sp6lki napoprawg tej sytuacji.
6) wyruzenia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci
Gminy Brzesko.
Pytah radnych brak.
7) wyboru lawnik6w na kadenci E 2020-2023. pytari radnych brak.
8) w sprawie ustalenia oplat za uslugi zwi4zane z poch6wkiem zwlok i korzystaniem
cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko; pan
Grzegotz Brach przedstawil komisji wedlug wniosku Prezesa Sp6lki BZK
obecne

z
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i zaproponowane nowe stawki oplatzamiejsce na cmentarzach
administrowanych

przez sp6lkg.

9)

Nt Yrrl37l20l I Rady Miejskiej w Brzesku z dnia3O marca 201I
uchwalenia regulaminu okreslaj4cego tryb, spos6b powolania
i
odwolywania czlonk6w zespolu interdyscyplinarnego oraz
szczeg6lowe warunki
zmiany uchwaly

r. w sprawie

jego funkcjonowania; pytan radnych brak.

2. Komisja przyjglado wiadomoSci pismo SM w Brzesku
dot. dofinansowania z budzetu

Gminy Brzesko plac6w zabaw.

3.

Zapoznano sig zZarz4dzeniem Burmistrza Brzeska Nr 185/32019
w sprawie przejgcia
darowizny nieruchomoSci polo2onych w Brzesku.

Ponadto zastgpca Burmistrza GrzegorzBrach nawi4zalw
swojej wypowiedzi do krytyc znych
uwag jakie pojawity sig w ostatnim czasie dot. ustalania oplat
odbi6r Wwoz oraz
zagospodarowanie odpad6w komunalnych. Przedstawil
zasady i podstawy prawne skladania
nowych dekl aracj i przez wla6cici eli nieruchomo Sc i.

ia

i

Przybyly na posiedzenie komisji Dyrektor BoSiR Marek
Dadej na proSbg
komisji przekazal
'co
informacje dot. iloSci os6b - ratownik6w zatrudnionych na
basenie,
w'znacznej mierze ma
wplyw na bezpieczefstwo korzystaj4cych z basenu oraz z czego
taka sytuacja wynikla.
Przybli?yl dane liczbowe dot. ilosci os6b korzystaj4c ych z basenu
w okresie wakacji ,
poinformowal o zaplanowanej w terminie od
izesnia br. 3 tygodniowej przerwie
technicznej w funkcjonowaniu basenu.
Pytan komisji do przedstawionych informacji brak.

2

Ad.7. Zamknigcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porz4dku obrad komisji Przewodnicz4cy
komisji

Rafal Cichoriski zamkn4l

obrady komisji. Podzigkowal zaudziali dyskugg. (Pelna dyskusja
komisji
- plyta CD zalqcznik w aktach komisji.)

PRZEWODNICZACY Komisji Spraw Obywatelskich
Porzqdku Publicznego i promocji

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