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Rada Miejska w Brzesku
Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji

Protokół nr 1/2019
1 Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2019
Obrady rozpoczęto 10 stycznia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:59 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Rafał Cichoński
2. Jadwiga Dadej
3. Marek Górski
4. Bartłomiej Turlej
5. Adrian Zaleśny
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;
2. Skarbnik Celina Łanocha.
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i Promocji
otworzył Przewodniczący Komisji Radny Rafał Cichoński, który powitał wszystkich
zebranych na posiedzeniu komisji.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji Rafał Cichoński stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Nr 1 .
Ad.3. Przyjęcie porządku posiedzenia
Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński przedstawił proponowany porządek posiedzenia
komisji jak niżej:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Wybór w-ce Przewodniczącego Komisji.
5. Sprawy bieżące:
a) Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok;
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b) Analiza budżetu Gminy Brzesko na 2019 rok;
6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji ?.
Uwag radnych brak w związku z powyższym poddał odczytany porządek obrad pod
głosowanie – za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie- załącznik do protokołu
Nr 2
Z uwagi na fakt iż radny Adrian Zaleśny którego kandydaturę chce zaproponować na
wiceprzewodniczącego komisji jest w chwili obecnej nieobecny na komisji Przewodniczący
komisji zaproponował przesunięcie pkt.4 na punkt kolejny – radni wyrazili zgodę.
Ad. 5. Sprawy bieżące:
a) Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok;
Przewodniczący komisji Rafał Cichoński przypomniał, że propozycje planu pracy komisji
radni otrzymali w wersji elektronicznej. Zapytał czy są uwagi komisji do zaproponowanego
planu pracy na 2019 rok.
Uwag radnych brak.
Następnie Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński poddał pod głosowanie wniosek o
treści:
Komisja pozytywnie opiniuje Plan pracy Komisji na rok 2019 – Głosowano jednogłośnie.
Załącznik do protokołu nr 3
b) Analiza budżetu Gminy Brzesko na 2019 rok;
Głos zabrał Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach który przybliżył członkom
komisji z jakich stałych elementów składa się projekt budżetu gminy. Przedstawił co stanowi
dochód gminy i co się na to składa , wydatki gminy , jakie zadania można finansować z dotacji
i subwencji na jakie zadania można je przeznaczyć oraz przychody gminy , kredyty, pożyczki.
Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekt uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok,
omówiła:
- dochody gminy , dochody majątkowe, wyjaśniła z jakich źródeł gmina pozyskuje dochody;
- wydatki budżetowe bieżące i wydatki majątkowe.
- przedstawiła wielkość deficytu budżetowego gminy – przedstawiła jego wysokość oraz
propozycje pokrycia deficytu budżetowego z zaciągniętych pożyczek i emisji papierów
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wartościowych. Zwróciła uwagę iż w budżecie gminy wydatki bieżące nie mogą być wyższe
niż dochody bieżące.
- wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej dla MOPS na finansowanie zadań z zakresu
opieki społecznej.
Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach – odniósł się do tematu wielkosci dochodów
budżetu gminy oraz wielkości stawek podatków lokalnych i możliwości ich podwyżki o
stopień inflacji. By gmina mogła cokolwiek inwestować , przygotować tereny dla
przedsiębiorców musimy redukować wydatki bieżące. Te wydatki bieżące będą na pewno
bolesne bo będą dotyczyć czynnika ludzkiego, bo tam są te wydatki największe.
Skarbnik Celina Łanocha – przedstawiła wysokość dochodów majątkowych głównie
uzyskanych ze środków unijnych , ale są również dochody uzyskane ze sprzedaży majątku.
Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach Nieuchronne jest zwiększenie opłat za odbiór
odpadów komunalnych i zmiana sposobu ich pobierania nie na rodzinę tylko na osobę.
Obowiązuje prawo, że koszty wywozu odpadów muszą być pokrywane wyłącznie z wpłat
mieszkańców, a koszty wywozu wzrosły. Musi być zmieniony sposób naliczania opłaty na
osobę. Zdecydowana większość gmin przechodzi na system pobierania opłaty od osoby, jest
to kwota około 16-18 złotych od osoby. Przy założeniu, że w niektórych gminach jest niższa
stawka ale należy mieć na uwadze, że śmieci są wywożone 1 raz w miesiącu.
W dyskusji odniesiono się do tematu pilnej potrzeby zwiększenia odpłatności za odbiór,
wywóz i sposób pobierania opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Następnie Pani Skarbnik Celina Łanocha przedstawiła ile wynoszą wydatki budżetowe
Gminy Brzesko oraz koszty obsługi długu publicznego, wielkość rezerwy budżetowej i rezerwy
celowej, kosztów zaplanowanych do wykonania inwestycji .
Pytania członków komisji do przedstawionego projektu wydatków budżetu gminy na
2019 rok dot. min:


Wykorzystania środków budżetowych z funduszu sołeckiego;



Wielkości rezerwy budżetowej na oświatę, wielkości subwencji oswiatowej, wielkości
środków potrzebnych na wypłatę obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń dla
nauczycieli , wynagrodzenia obsługi pracowników oświaty ,



Kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolach publicznych i niepublicznych, dopłaty
gminy;



Wielkości budżetu BOSiR , jak przebiega realizacja wydatków basenu i parkingów,
kontrola pobierania opłat parkingowych, zakup parkometrów, kosztów utrzymania
parkingów.

Następnie Pani Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Przedstawiła również opinię RIO o projekcie budżetu Gminy Brzesko
na 2019 rok oraz WPF. Opinia ta jest pozytywna z uwagą, gdzie RIO zwraca uwagę na dochody
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gminy ze sprzedaży mienia , jeśli te dochody nie zostaną wykonane to jest to ryzyko, że nie
zostanie spełniony wskaźnik indywidualny.
Radny Marek Górski zapytał jak się zamknął rok 2018?.
Skarbnik Celina Łanocha - rok się jeszcze nie zamknął, na koniec stycznia i lutego będą
jeszcze sprawozdania i jest jeszcze za wcześnie mówić o konkretnych kwotach. Dopiero na
koniec I kwartału będą wiarygodne kwoty, raczej nie będzie nadwyżki budżetowej – wyjaśniła
dlaczego. Z dokładnym rozliczeniem należy poczekać na sprawozdania np. z US .
Po dyskusji Komisja podjęła opinie o treści:
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na
2019 rok. Głosowano 3 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie
Ad. 4. Wybór w-ce Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński zgłosił kandydaturę radnego Adriana Zaleśnego
na Wiceprzewodniczącego Komisji , który wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Opinia komisji:
Na Wiceprzewodniczącego komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
wybrany został radny Adrian Zaleśny. Głosowano 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Ad. 6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:


Pismo ZNP w Brzesku w sprawie zaplanowania w budżecie gminy środków
finansowych na waloryzację i podwyżki płac dla pracowników samorządowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Brzesko.

Do treści pisma odniósł się Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – przypomniał, że tak jak
powiedziała Pani Skarbnik jest rezerwa budżetowa w wysokości 3 mln złotych na wszystkie
sprawy związane z podwyżkami w dziale oświata. Przypomniał co musi być zabezpieczone w
pierwszej kolejności z tej rezerwy oswiatowej. Objaśnił temat wielkości odpraw dla
nauczycieli z tytułu zwolnienia nauczyciela. Przybliżył w jaki sposób te środki zostały
przeliczone. Jest to kwota, która może być przeznaczona na podwyżki, ale czy wystarczy to
trudno mu dzisiaj powiedzieć. Powinniśmy dokonać reformy sieci szkół ponieważ odchodzą
klasy gimnazjalne i musi się zmniejszyć liczba nauczycieli, pracowników obsługi i
administracji. Będzie to rok bardzo trudny. Pan Burmistrz przybliżył komisji jak funkcjonuje
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ustawa o świadczeniu kompensacyjnym nauczycieli, część osób mogłaby z tej ustawy
skorzystać bo są nauczyciele w naszej gminie którzy mają taką możliwość . Jeśli nie dokonamy
takich zmian to nie będziemy mieć środków na inwestycje i nie ma mowy o jakimkolwiek
rozwoju miasta.
Opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości pismo ZNP w Brzesku w sprawie zaplanowania w budżecie
gminy środków finansowych na waloryzację i podwyżki płac dla pracowników
samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Brzesko.


Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach, przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnił, że
zmieniły się przepisy prawa w kwestii prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Wyjaśnił, że na terenie miasta znajduje się zaledwie 50 nieruchomości, które ulegną
przekształceniu. Następnie przedstawił jakie wynoszą wpływy do budżetu z tytułu opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste oraz wpływy po przekształceniu i udzieleniu
bonifikaty. Wyjaśnił, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym stosowne
jest podjęcie tejże chwały.

Pytań radnych brak.
Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie warunków udzielania
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Brzesko w
prawo własności tych gruntów.


Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach, objaśnił projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnej
pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „
na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie
w formie posiłku i świadczenia rzeczowego. Nowa Uchwała Rady Ministrów weszła
w życie dnia 1 stycznia 2019 roku i z tym dniem utraciła moc dotychczas obowiązująca
uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz.821 oraz z 2017r.
poz.1138). Zatem zasadne jest uchylenie uchwały nr XLVIII/339/2018 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały XLV/324/2014
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach
2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w
formie dożywiania oraz poprzedzającej ją uchwały nr XLV (324) 2014 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020
oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie
dożywiania i podjęcie przedłożonej uchwały , propozycja by było to 150 % kryterium
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dochodowego , które jest zawarte w ustawie o pomocy społecznej, czym wychodzimy
naprzeciw rodzinom potrzebującym. Ustawa uprawniająca do ulg jest nowa i gminy
musza uchwalić nową uchwałę w tej sprawie.
Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego
rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 oraz określenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie w formie posiłku i świadczenia rzeczowego.
Przewodniczący komisji Rafał Cichoński – zapytał członków komisji , czy zapoznali się z
przesłanymi informacjami dot. organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na
terenie gminy. Nie poprosił o udział przedstawicieli tych jednostek na komisji bo po zapoznaniu
się z materiałami będzie można zadać pytanie na sesji. Osobiście zastanowiło go iż przy takim
wysokim budżecie BOSiR zaproponował tylko obniżenie wejściówek na basen i tory
kręglarskie. Pytanie, czy jest to adekwatne do zapewnienia dzieciom wypoczynku zimowego
jeśli chodzi o BOSiR. Ponadto Przewodniczący zwrócił uwagę na szeroką ofertę organizacji
wypoczynku zimowego biblioteki.
Radny Adrian Zaleśny –odniósł się do kwestii obniżenia ceny biletów wstępu na basen i
kręgielnię przez BOSiR w czasie ferii zimowych.


Przewodniczący komisji Rafał Cichoński objaśnił wnioski 2 przedsiębiorców dot.
wydłużenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych do godz.24.00. Poinformowano
go iż na posiedzeniu komisji zdrowia byli obecni przedsiębiorcy i była rozmowa w
tym temacie. Przewodniczący komisji posiada informacje, że niektórzy z
przedsiębiorców nie chcą już zmian bo wprowadzili własne rozwiązania.

Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach poinformował , że Komisja zdrowia pozytywnie
zaopiniowała te 2 wnioski o przedłużenie godzin sprzedaży do 24.00 na określony czas i czas
próbny.
Brak zapytań ze strony członków komisji do pism jw.
Opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano wnioski przedsiębiorców dot. wydłużenia godzin sprzedaży
napojów alkoholowych do godz.24.00. Głosowano 2 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące

Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji Rafał Cichoński – odniósł się ponownie do sprawozdań dot.
organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, z naciskiem na pisma – informacje z
BOSiR. Obniżenie cen wejścia na basen jest pomocne ale mimo to powinno być coś fajnego
zorganizowane. Postara się dopytać co było nie tak , że te dwie informacje różnią się między
sobą.
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W dalszej dyskusji zwrócono uwagę na bardzo wysokie koszty funkcjonowania BOSiR , koszty
będą jeszcze wyższe ponieważ obiekt nadaje się już do generalnego remontu. Zachodzi tutaj
kwestia przyciągnięcia ludzi na basen , którzy przynoszą dodatkowe pieniądze . Jasne jest , że
taka jednostka jak basen nie będzie przynosiła dochodów gminie i z reguły jest to deficytowa
sprawa.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja zapoznała się z informacjami na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w
czasie ferii zimowych na terenie Miasta i Gminy Brzesko.


Przewodniczący komisji Rafał Cichoński zapoznał komisje z treścią przekazanej
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzesku petycji Spółdzielni Mieszkaniowej
w Brzesku wystosowanej do Burmistrza Brzeska i Przewodniczącej Rady Miejskiej w
sprawie podwyżek cen wody . załącznik do protokołu Nr 4

Poinformował, że sprawa od pewnego czasu jest w toku, przybliżył jakie Spółdzielnia
Mieszkaniowa podejmuje obecnie kroki by te ceny wody nie były aż takie drastyczne. Zwrócił
się z prośbą o zorganizowanie w dniu 17 stycznia br. spotkania Burmistrza z Prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej w tej sprawie.
W dyskusji Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach zapytał, czy Gmina Brzesko jest władna
rozwiązania tego problemu skoro szpital jest powiatowy i gmina nie ma żadnego wpływu na
SPZOZ. Petycję należy skierować do Pana Starosty i Rady Powiatu. Spółdzielnia
Mieszkaniowa winna wystąpić do RPWiK o bezpośrednie podłączenie bloków o których
mowa do sieci wodociągowej miejskiej, a Spółka zapewne ich bardzo chętnie podłączy.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński zamknął
obrady Komisji. ( pełna dyskusja komisji – płyta CD znajduje się w aktach komisji).

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich
Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady
Miejskiej w Brzesku
…………………………………
mgr Rafał Cichoński

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska Biuro Rady Miejskiej w Brzesku
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

