RADA MIEJS}<A
W BRZESKU

ez-ado

Spgggpl'S il.r"rLu posiedzenie

wsp6rne:
Komisja Gospodarki Finansowej , Komisja Gospodarki Komunalnej ochrony
Srodowiska i
Rolnictwa

Protok6l nr Gl2Llg
6

Posiedzenie w dniu 18 czerwca20lg
Obrady rczpoczQto l8 czerwca 2019 o godz. 09:00, azakohczono
dnia.

w

o godz.l3.30 tego samego

posiedzeniu wziglo udzial5 czlonk6w komisji Gospodarki Finansowej.

Obecni:

l.

Barbara Borowiecka
Franciszek Brzyk

2.
3. Leszek Klimek
4. Boguslaw Sambor
5. Jaroslaw Sorys
W

posiedzeniu wziglo udzial
Srodowiska i Rolnictwa.

l.
2.
3.
4.
5.

5 czlonk6w komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony

Marcin Ciurej
Leszek Klimek
Zbigniew Lanocha
Boguslaw Sambor
Kamil Tr4ba

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzeniu komisji przewodniczyl Przewodniczqcy Komisji Radny Leszek
Klimek
kt6ry powital wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy
obecnoSci
Przewodniczqcy komisji Leszek Klimek stwierdzil prawomocnosi obrad
obecnoSci stanowi4 zal4cznik do protokolu.

komisji. Listy

Posiedzeniu komisji Gospodarki Finansowej przewodniczyl PrzewodniczEcy
Komisji
Radny Boguslaw Sambor, kt6ry powital wszystkich zebranych na posiedzeniu
komisji. Na
podstawie listy obecno6ci Przewodniczqcy komisji stwierdzil prawomocnoS6
obrad komisji Listy obecnoSci stanowi1 zalqczniki do protokolu.
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Ad.3. Przviecie porzadku posiedzenia.
PrzewodniczEcy wsp6lnych komisji Przewodnicz4cy Komisji Leszek Klimek oraz Boguslaw
Sambor przedstawili kolejno proponowany porz4dek posiedzenia komisji. Zapytali, czy
s4

uwagi do przedstawionego porz4dku posiedzenia komisji?. Uwag radnych brak
posiedzenia zostal przyiEty jednoglosnie - zalqcznik do protokolu.

- porz4dek

l.

Otwarcieposiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
3. Przyjgcie porz4dku posiedzenia.
4. Informacja w sprawie uwag zgloszonych do Protokolu z posiedzenia Komisji
odbytego w dniu 17.05.2019 r.
5. Raport o stanie gniny - analizai dyskusja nad przedstawionym dokumentem.
6. Informacja na temat funkcjonowania Rejonowego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w i
Kanalizacji , z uwzglEdnieniem wyniku finansowego Sp6lki.
7
Informacja zwiqzana z dalszym wdroZeniem reformy szkolnej na terenie Gminy
Brzesko - Analiza koszt6w wdru2aniareformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko;
8. Informacja n/twykorzystania dotacji i program6w unijnych.
9. Sprawy bie2qce, wolne wnioski i zapytania.
I 0. Zamknigcie posiedzenia komisji

.

o
o

Do protokolu z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej odbytego w dniu 22 maja
2019 r' nie wniesiono zadnych uwag - protok6l zostal przyjgty jednogloSnie;
Do protokolu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej odbytego w dniu 17 maja
2019 r. nie wniesiono 2adnych uwag protok6l zostal przyjgty jednogloSnie;
-

W tym momencie na salg posiedzenia Komisji przybyl Pan Z.W. , kt6ry zwr6cil sig z
wnioskiem o obni2enie stawki czynszu za wynajmowany lokal w Brzesku. przedsigbiorca
uzasadnil sw6j wniosek przedkladaj4c komisjom do wgl4du stosowne dokumenty i
wyjaSnienia. Zaproponowal obnizenie stawki czynszv, jesli stawka nie zostanie obni2ona to
zlikwiduje dzialalnoSi poniewaz nie sta6 go na takie oplaty. Przedsigbiorca przedstawil
wysokoSd zadltleniajakie posiada wzglgdem Gminy Brzesko, przedstawil swoje oczekiwania
w stosunku do gminy i propozycje obni2enia stawki do 40 zl brutto/Im2, lub podzial lokalu na
dwa mniejsze.
Przewodniczqcy Boguslaw Sambor zwrlciluwagg na lokalizacjg lokalu kt6ry polozony jest
,
w centrum miasta, a nastgpnie poprosil o przedstawienie wysokoSci czynsz6w innych lokal6w
w s4siedztwie.
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Inspektor EDbieta Spyrka - przedstawila komisjom wysokoSi stawek
netto jakie obowiqzuj4
w pozostalych lokalach obok wskazanego lokalu. Nastgpnie Pani Inspektor
Elzbieta Spyrka
przypomniala historig wynajmu lokalu, przedstawila
co wplywa gl6wnie na wielkoSi tej
stawki' Na zapylanie radnego B. Sambora przedstawila, czy
sq mozliwo5ci

prawne
zastosowania obni2ki przedmiotowej stawki wynajmu lokalu.
w wyniku obnizki nast4pi utrata
dochod6w gminy , lokal zostal wydzier2awiony z przetargtt i
bgdzie trudno znale1cpodstawg
prawna takiej obni2ki.

w dyskusji zaproponowano by rozwulycpropozycje podzialu lokalu

na dwa mniejsze.

Pani Inspektor Elzbieta Spyrka przedstawila komisji
tresi notatki spisanej przez zarz4dca
tej nieruchomosci MZGM w Brzesku, z dokonanych oglgdzin przedmiotowego
lokalu w
zakresie propozycji jego podzialu na 2 mniejsze lokale
i koszty ztymzwiqzane.

zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach zwr6cil sig do wnioskodawcy,
by nie odbieral
dzisiejszej dyskusji jako braku chgci ze strony gminy udzielenia
pomocy i wsparcia
przedsigbiorcy- Burmistrz uzasadnil sw6j glos w
dyskusji. Nalezy poszukai takiego wyjScia
,
kt6re byloby zgodne z prawem i satysfakcjonowaly obie
strony. Sam sklania sig do propozycji
podzialu lokalu na dwa mniejsze, tak by obie strony
byly zadoworone.

Dyrektor Renata Pacura przedstawila wyjasnienia dot. braku mo2liwosci
wynajgcia lokalu,

zgodnie z prawem, obni2ajqc jednoczesnie ceng wynajmu.

Radna Barbara Borowiecka zawnioskowala o przedstawienie jej
koszorysu wykonania
podzialu przedmiotowego lokalu.
Pani Inspektor Elzbieta Spyrka odpowiedzialanazapylanieradnej
Borowieckiej.

Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach
- podkreslil, ze gmina dysponuje srodkami
publicznymi , musi sig z nich rozlicza(, i t4 kwestig nalezymie6
na uwadze.Jest do om6wienia
zaproponowany w dyskusji temat podzialu lokalu zapylal
wnioskodawca, czy takie
,

r

ozwi4zania go satysfakcj onuj
4?.

Przedsigbiorca odpowiedzial,ze jedli brak jest innych mozliwosci
prawnych obni2enia stawki
czynszu to podzial lokalu go satysfakcjonuje.

Radny Franciszek Brzyk - odni6sl sig w wypowiedzi do kwestii podzialu
przedmiotowego
lokalu na dwa mniejsze lokale. Nale2y bezwzglgdnie dokonad
anal1zy mo2liwosci
przeprowadzenia podzialu lokalu , okreSli6 wielkosd
niezbgdnych Srodk6w finansowych

potrzebnych do wykonania tych prac.

w dalszej dyskusji czlonkowie komisji dyskutowali w

kwestii podzialu przedmiotowego
lokalu na dwa mniejsze lokale i pozyskania srodk6w finansowych
na ten cel.
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Po dvskusii opinia komisii:

z wnioskiem Przedsigbiorcy o obnizenie stawki czwszu za
wynajmowany lokal i przyjmuj4 pismo do wiadomosci. ponadto
Komisj e zwracajq sig do
Burmistrza Brzeska o przedstawienie analizy pod
wzglgdem pramym, formalno- prawnym i
technicznym mozliwosci obni2ki czynsnr,jak
r6wnie 2 podziafuprzedmiotowego lokalu
na
mniejszy. Glosowano:
Komisje zapoznaly sig

o

Komisja GospodarkiFinansowej_ jednogloSnie;

o

Komisia Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska

jednogloSnie

i

Rolnictwa -

Dyrektor wydzialu EKis uM w Brzesku Jrfzef cierniak
dokonal om6wienia informacji na
temat wypoczynku dzieci imlodziezy w okresie przerwy
wakacyjnej na terenie Gminy Brzesko
oraz odni6sl sig do koszt6w wdrozenia reformy
szkolnej w Gminie Brzesko. przedstawil
ustalenia dot. przeniesienia Szkoly Muzycznej
pSp
do
nr 1 w Brzesku.

Pytania czlonk6w komisji dot. zwolnieri nauczycieli
oraz iloSci nauczycieli kt6rzy

zadeklarowali przej Scie na emeryturg.

Ponadto Komisja zapoznala sig z Informacjami
nt. planowanego wypoczynku dzieci i
mlodzie|y w okresie wakacji w Gminie Brzesko, organizowanego
przezMoK,Mops, BoSiR
i PIMBP w Brzesku.
Opinie komisii:
Komisje wysluchaly i zapoznaly sig z Informacjami
nt. planowanego wypoczynku
dzieci i mlodziezv w okresie wakacji w Gminie Brzesko,
organizowa r,go prr",
Plac6wki oswiatowe, MoK, Mops BosiR i pIMBp
,
w Brzesku.

Komisje przyigty do wiadomosci Informacje Dyrektora wydzialu
EKiS na temat
wdrozenia reformy edukacji w Gminie Brzesko, na podstawie
danych otrzymanyclt
ze

szk6l.
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Raport o stanie Gminy om6wil zastgpcaBurmistrza
Brzeska GrzegorzBrach.

w dyskusji radny Jaroslaw Sorys odni6sl sig do tematu

negatywnie ocenionego wniosku w
sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Brzesko. Dlaczego wniosek nie uzyskal
pozytywnej oceny skoro przygotowywara go
firma zewnEtrzna?.

Radna Barbara Borowiecka przypomniala radnym jak
wygr4dalo przygotowywanie

powyzszego wniosku w poprzedniej kadencji
rady oraz dyskusja w tym temacie.

Radny Boguslaw Sambor zapylal w sprawie skali
wielkosci zastosowanych zwolnieri w

podatku dochodowym.

Na zapytania radnych odpowiedzi udzielil ZastgpcaBurmistrza
GrzegorzBrach.

Opinia komisii:
Komisje zapoznaly sig i pozytywniejednoglosnie
zaopiniowaly przedstawionyRaport o stanie
Gminy Brzesko za rok2Ol g.

Informacjg wg. zlEcznika do protokolu om6wil Prezes
Sp6lki pan zbigniew Gladys.

w dyskusji Radny Jaroslaw sorys poprosil o przedstawienie przezpana prezesa
jakie Sp6lka
posiada rczerwy sieci kanal izacyjnej
,Zeby mieszkaricy mogli sig juz podlqcza(do kanalizacji,

a

tym samym nastgpowala sukcesywnie stabilizacja
cen w tym zakresie.

Na zapytanie radnego odpowiedzi udzielil Prezes
Sprftki pan Zbigniew Gladys.

Radny Zbigniew r-anocha zapytalw sprawie okreslenia
terminu budowy sieci kanali zacyjnej
3 ulic w Jasieniu.
Prezes Spri'tki Pan Zbigniew Gladys odpowiedzial,jest juz
przygotowany projekt , jesli
zostanie uzgodniony pozytywnie to w roku przyszlym
budowa kanalizacji ruszy. zadanie
zostalo zapisane do wykonania w planie wieloletnim.
Radny Jaroslaw Sorys zapytalco dalej zzaplanowanym
kolejnym etapem budowy kanalizacji
w Jadownikach' Poprosil r6wniez o odniesienie sig do tematu podl4czania
sig mieszkaric6w
Porgby Spytkowskiej do sieci wodoci4gowej.
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Na zapytanie odpowiedziarprezes Sprilki pan Zbigniew
Gladys.
Po dyskusji opinia komisji.

Komisje pozytywnie jednoglosnie zaopiniowaly Informacjg
o dzialalnosci Sp6lki RpwiK w

Brzesku.

zastgpca Dyrektora wydzialu Strategii i Rozwoju
uM w Brzesku Rafat Najdala
przedstawil komisji wg. zalqcznika N J o .
inrorrn"*;e "na temat wykorzystywania dotacji i
program6w unijnych przez Gming Brzesko.
Bardzoizczegolowo om6wii nab6r do projektu
rozw6j lokalny , przedstawil jak wygl4da przygotowanie
do tego naboru, prace zwi4zane z
przygotowaniem ankiety, niezbgdnych dokumlnt6w
do zloienia wniosiu mozliwosci

,

otr zy mania b ezzwr otnych Srodk6w.

w

dyskusji radny Jaroslaw
!oty. zapylalw sprawie opracowania strategii Rozwoju Gminy
Brzesko. Dlaczego wniosek nie
uzyskaiqozytywnej
skoro przygotowywala go firma
zewngtrzna ?' Radny zwtociluwagg iz w strategii
mozna bylo wykorzvJtue ,ugorpodarowanie
czgsci wzgorza Bocheniec w Jadownikach, a
tal sig nie stalo.

;;y

Na zapytanie radnego odpowiedzial Pan Rafal
Najdala, kt6ry przedstawil, co mialo wplyw

na negatywnq oceng wniosku

jw.

Radny Jaroslaw Sorys odni6sl sig do tematu mo2liwosci
pozyskan ia przezGming Brzesko
srodk6w finansowych z projektu,, Rozw6j Lokalny",
wskazal kierunki w jakich nale2y p6jsi
przy opracowywaniu wniosku.
Pan Rafal Najdala przyblizyl informacje na temat
opracowywanej ankiety dla mieszkaric6w
w zwiEzkrt z przy gotowywanym naborem do proj ektu,"R.ozw6j
Lokalny,,.

Radna Barbara Borowiecka zaplrtala co zostalo
wykonane na osiedlach Miasta Brzeska w
ramach projektu Trasy Rowerowe Subregionu?.
Na zapytanie radnej odpowiedzial pan Rafal Najdala.
Po dvskusii opinia komisii:

Komisje zapoznaly sig i.porytywnie jednoglosnie zaopiniowaly
Informacjg na temat
wykorzystywania dotacji i program6w unijnych w
Gminie Brzesko.

Komisje przyjgly do wiadomosci Deklaracjg Sejmiku wojew6dztwaMalopolskiego
w
sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii,,LGBT,,
do wsp6lnot

samorz4dolvych.

Porytywnie, jednogrosnie zaopiniowaly komisje projekty
uchwal w sprawach:
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l) wzoru wniosku o wyplatg dodatku

energetycznego;

2) powolania zespolu do przedstawienia opinii
o kandydatach na lawnik6w;

3)

zmiany uchwaly nr Ylll64l2019 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia24 kwietni a 20t9 r. w
sprawie przyst4pienia do sporzildzeniazmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o
nazwie ,,Brzesko - Granice,,.

o

Komisj e zapoznaly sig
smogiem.

1)

i

przyiEly do wiadomoSci Rezolucjg w sprawie
walki ze

zmiany Uchwaly Bud2etowej Gminy Brzesko
na 2019 rok:

Komisja Gospodarki Finansowej _ 3 zar0 przeciw, I
wstrzymuj4cy;

o

Komisia Gospodarki Komunalnej ochrony Srodowiska
i Rolnictwa -

jednogloSnie

Projekt uchwaly om6wila szczeg6lowo skarbnik
Gminy cerina l,anocha.
Zastgpca Burmistrza GrzegorzBrach om6wil
temat zabezpieczenia srodk6w w budzecie
gniny na zakup kontener6w sanitariat6w dra potrzebpalcu
Targowego.

2)

zmiany Uchwaly Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia3g stycznia
2019 w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Brzesko;

o
o

Komisja Gospodarki Finansowej- 3 zar, przeciw, I wstrrymuiecy;
Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa jednogloSnie;

Projekt uchwaly om6wila szczeg6lowo skarbnik
Gminy cerina Lanocha.

o

Komisje przyjEly do wiadomosci Zarzqdzenie Burmistrza
Brzeska Nr l5g/201g
w sprawie wytaaenia zgody na zrzeczenie sig przez Sp6ldzielnig
Mieszkaniow4 w
Brzesku prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci
stanowi4cej dzialkg
ewidencyjnq nt l253ll5 i przejgcie jej do gminnego
zasobu nieruchomoSci. Temat

obj aSnita Zastgpca Burmi strza GrzegorzBrach.

Radny Jaroslaw Sorys zapytalw sprawie budowy chodnika
na ul. piastowskiej w Brzesku i
zmniejszonych srodk6w finansowych na to zadanie. Ponadto
zapylatw sprawac b zwi4zanych
z okresleniem terminu wyst4pienia do wojewody Malopolskiego w
temacie przeprowa dzania
odkomarzania w Gminie Brzesko, sposobu przeprowadzania
oprysk6w , udostgpnienia radnym
calosci korespondencji jaka w tym temacie zostara
zgromadzona.
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Na zapytanie w sprawie przeprowadzonej akcji
,,odkomarzania,, na terenie Gminy Brzesko
odpowiedzi udzielil Inspektor lreneusz wgglowski, kt6ry przedstawil
kolejno jakie zostaly
podejmowane dzialania sluZb gminnych w tej sprawie .
WyjaSnienia radnemu Sorysowi udzielil r6wnie2 ZastqpcaBurmistrz

a GrzegorzBrach.

Na zakoriczenie dyskusji radny J. Sorys ponownie zawnioskowal o przedstawienie
mu

kserokopii wszystkich dokument6w jakie zostalyprocedowane,
w sprawie przeprow adzaniana
terenie Gminy Brzesko akcji odkomarzania oraz plytg cD z nagraniem
dzisiejszego
posiedzenia komisji.

Po wyczerpaniu porz4dku obrad komisji Przewodni czEcy komisji
Leszek Klimek i
Boguslaw Sambor zamkngli obrady wsp6lnych komisji. eoaiigkowali
za udzial i dyskusjg.
(Pelna dyskusja komisji pry-.a CD zar4iznikw aktach
tomisji.)'
Przewodn icz4cy Komisji Gospodarki Finansowej

Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Boguslaw Sambor

P

rzewo

dn

iczqcy Ko m isj i Gospodarki Komun alnej

Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Rady

w Brzesku

Leszek Klimek

Przygotowal(a) : Inspektor Marta K6lkowska

Przygotowano przy pomocy programu esesja.pl
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