Rada Miejska w Brzesku posiedzenie wsp6lne:
Komisja Gospodarki Finansowej , Komisja Gospodarki Komunalnej ochrony Srodowiska
i
Rolnictwa

Protok6l nr 712019
7 Posiedzenie w dniu

l8 czerwca20lg

Obrady rozpoczgto l8 czerwca 2019 o godz.09:00, azakohczono o godz. 13.30 tego
samego
dnia.

w

posiedzeniu wziglo udzial5 czlonkriw 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.
Ad.

5 czlonk6w komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony

Marcin Ciurej
Leszek Klimek
Zbigniew Lanocha
Boguslaw Sambor
Kamil Trqba

l. Otwarcie posiedzenia

Posiedzeniu komisji przewodniczyl przewodnicz4cy Komisji Radny Leszek Klimek
kt6ry powital wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecno5ci
PrzewodniczEcy komisji Leszek Klimek stwierdzil prawomocnos6 obrad komisji.
Listy
obecnoSci stanowi4 zalqcznik do protokolu.
Posiedzeniu komisji Gospodarki Finansowej przewodniczyl Przewodnicz4cy Komisji
Radny Boguslaw Sambor, kt6ry powital wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji.
Na
podstawie listy obecno6ci Przewodnicz4cy komisji stwierdzil prawomocnoSi obrad
komisji Listy obecno6ci stanowi4 zal4czniki do protokolu.
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Przewodniczqcy wsp6lnych komisji Przewodnicz4cy Komisji Leszek
Klimek oraz Boguslaw
Sambor przedstawili kolejno proponowany porz4dek posiedzenia
komisji. Zapytali, czy sq
uwagi do przedstawionego porz4dku posiedzenia komisji?. Uwag radnych
brak - porz4dek
posiedzeniazostal przyigty jednoglosnie - zalqcznik do protokolu.

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
3. Przyjgcie porz4dku posiedzenia.
4' Informacja w sprawie uwag zgloszonych
5'
6'
7.

8.

9.
10.

o
o

do Protokolu z posie dzeniaKomisji
odbytego w dniu 17.05.2019 r.
Raport o stanie gniny - analizai dyskusja nad przedstawionyrn
dokumentem.
Informacja na temat funkcjonowania Rejonowego Przedsigbiorstwa
Wodoci4g6w i
Kanalizacji, z uwzglgdnieniem wyniku finansowego Sp6lki.
Informacja zwiqzana z dalszymwdrozeniem reformy szkolnej
na terenie Gminy
Brzesko - Analizakoszt6w wdrazaniareformy szkolnej na
terenie Gminy Brzesko;
Informacja nlt wykorzystania dotacji i program6w unijnych.
Sprawy bie2qce, wolne wnioski i zapyiania.
Zamknigcie posiedzenia komisj i

Do protokolu z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej
odbytego w dniu 22 maja
2019 r. nie wniesiono zadnych uwag protok6l zostal przyjgtyjednoglosnie;
Do protokolu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
odbytego w dniu 17 maja
2019 r. nie wniesiono zadnych uwag protok6l zostal przyjgty jednollosnie;

-

W tym momencie na salg posiedzenia Komisji przybyl pan z.W. kt6ry
zwr6cil sig z
,
wnioskiem o obnizenie stawki czynszu za wynajmowany lokal
przedsigbiorca
w Brzesku.
uzasadnil sw6j wniosek przedkladajEc komisjom do wgl4du
stosowne dokumenty

i
wyjaSnienia. Zaproponowal obnizenie stawki crytnszu, jeSli
stawka nie zostanie obni2ona to
zlikwiduje dzialalnosd poniewa2 nie sta6 go na takie oplaty. przedsigbiorca
przedstawil
wysokosi zadluaeniajakie posiada wzglgdem Gminy Brzesko, przedstawil
swoje oczekiwania
w stosunku do gminy i propozycje obnizenia stawki do 40 zl
bruttollm2,lub podziallokalu na
dwa mniejsze.

Przewodnicz4cy Boguslaw Sambor zwrociluwagg na lokalizacjg
lokalu, kt6ry polo2ony jest
w centrum miasta, a nastgpnie poprosil o przedstawienie wysokoSci
czynsz6w innych lokal6w
w s4siedztwie.
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Inspektor Elzbieta Spyrka - przedstawila komisjom wysokos6 stawek
netto jakie obowi4zuj4
w pozostalych lokalach obok wskazanego lokalu. Nastgpnie Pani Inspektor
Elzbieta Spyrka
przypomniala historig wynajmu lokalu, przedstawila co wplywa
gl6wnie na wielko66 tej
stawki' Na zapylanie radnego B. Sambora przedstawila, czy sq mo2liwoSci
prawne

zastosowania obnizki przedmiotowej stawki wynajmu lokalu.
w wyniku obnizki nastqpi utrata
dochod6w gminy , lokal zostalwydzier?awiony zprzetargu i
bgdzie trudno znale1cpodstawg
prawna takiej obnizki.

W dyskusji zaproponowano by rozwuzy|propozycje podzialu
lokalu na dwa mniejsze.
Pani Inspektor Elzbieta Spyrka przedstawila komisji tresi notatki
spisanej przez zarzqdca
tej nieruchomosci MZGM w Brzesku, z dokonanych oglgdzin przedmiotowego
lokalu w
zakresie propozycji jego podzialu na 2 mniejsze lokale i koszty
ztym zwiEzane.

Zastgpca Burmistrza Gtzegorz Brach zwrlcil 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 poszukad takiego wyj6cia ,
kt6re byloby zgodne z prawem i satysfakcjonowaly obie strony.
Sam sklania sig do propozycji
podzialu lokalu na dwa mniejsze, tak by obie strony byly
zadowolone.

Dyrektor Renata Pacura przedstawila wyjaSnienia dot. braku mozliwosci
wynajgcia lokalu,

zgodnie z prawem, obnizaj4c jednoczeSnie ceng wynajmu.

Radna Barbara Borowiecka

- zawnioskowala o przedstawienie

podzialu przedmiotowego lokalu.

jej kosztorysu wykonania

Pani Inspektor Elzbieta Spyrka odpowiedzialanazapytanieradnej
Borowieckiej.

Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach
- podkreSlil, ze gmina dysponuje Srodkami
publicznymi , musi sig z nich rozliczac i t4 kwestig nalezy mied na
uwadze. Jest do om6wienia
zaproponowany w dyskusji temat podzialu lokalu zapylal
wnioskodawca,
rozwiEzania go satysfakcj onuj 4?.

,

czy

takie

Przedsigbiorca odpowiedzial,Ze jeSli brakjest innych mozliwoSci prawnych
obnizenia stawki
czynszu to podzial lokalu go satysfakcjonuje.

Radny Franciszek Brzyk - odni6sl sig w wypowiedzi do kwestii podzialu przedmiotowego
lokalu na dwa mniejsze lokale. NaleZy bezwzglgdnie dokona6 analizy mozliwoSci
przeprowadzenia podzialu lokalu , okreslii wielkoSi 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:

Komisje zapoznaly sig

z

wnioskiem Przedsigbiorcy o obnizenie stawki czwszu za
przyjmuj4 pismo do wiadomoSci. Ponadto Komisj e zwracajE
sig do

wynajmowany lokal i
Burmistrza Brzeska o przedstawienie analizy pod wzglgdem prawnym,
formalno- prawnym i
technicznym mozliwoSci obnizki czynszu,jak r6wnie2 podzialuprzedmiotowego
lokalu na
mniejszy. Glosowano:

o

KomisjaGospodarkiFinansowej- jednogloSnie;

o

Komisja Gospodarki Komunalnej ochrony Srodowiska

jednogloSnie

i

Rolnictwa

_

Dyrektor Wydzialu EKiS UM w Brzesku J6zef Cierniak dokonal
om6wienia informacji na
temat wypoczynku dzieci i mlodziely w okresie przerwy wakacyjnej
na terenie Gminy Brzesko
oraz odni6sl sig do koszt6w wdroZenia reformy szkolnej w
Gminie Brzesko. przedstawil
ustalenia dot. przeniesienia szkoly Muzycznejdo pSp nr I w
Brzesku.

Pytania czlonk6w komisji dot. zwolnieri nauczycieli oraz ilosci
nauczycieli ktorzy

zadeklarowali przejScie na emeryturg.

Ponadto Komisja zapoznala sig z Informacjami nt. planowanego
wypoczynku dzieci i
mlodziezy w okresie wakacji w Gminie Brzesko, organizowanego przezMoK,Mops,
BoSiR
i PIMBP w Brzesku.

Opinie komisii:
Komisje wysluchaly i zapoznaly siE z Informacjami nt. planowanego
wypoczynku
dzieci i mlodzie2v w okresie wakacji w Gminie Brzesko, organizowanego
przez
Plac6wki oswiatowe, MoK, Mops , BosiR i plMBp w Brzesku.

Komisje prrvjetY do wiadomo5ci Informacje Dyrektora Wydzialu EKiS
na temat
wdrozenia reformy edukacji w Gminie Brzesko, na podstawie danych
otrzymanych ze
szk6l.
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Ad'5' RaDort o stanie Eminv

-

analiza

i

dvskusia nad przedstawionvm dokumentem.

Raport o stanie Gminy om6wil Zastgpca Burmistrza 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 przygotowywala go firma zewnEtrzna?.

Radna Barbara Borowiecka przypomniala radnym jak wygl4dalo przygotowywanie
powyzszego wniosku w poprzedniej kadencji rady oraz dyskusja
w tym temacie.

Radny Boguslaw Sambor zapytal w sprawie skali wielkoSci zastosowanych
zwolnieri w

podatku dochodowym.

Na zapytania radnych odpowiedzi udzielil ZastgpcaBurmistrza
GrzegorzBrach.

Opinia komisii:
Komisje zapoznaly sig i pozytywnie jednogloSnie zaopiniowaly przedstawiony
Raport o Stanie
Gminy Brzesko zarok 2018.

Informacjg wg. zlEcznika do protokolu om6wil Prezes Spr6lki pan Zbigniew
GladyS.
W dyskusji Radny Jaroslaw Sorys poprosil o przedstawienie przezpana prezesa
jakie Sp6lka
posiada rezerwy sieci kanalizacyjnej
,Zeby mieszkaricy mogli sig ju2 podlqcza(do kanalizacji,
a tym samym nastgpowala sukcesywnie stabilizacja cen
w tym zakresie.
Na zapytanie radnego odpowiedzi udzielil Prezes Spt6,lki pan Zbigniew
GladyS.

Radny Zbigniew Lanocha zapytalw sprawie okreslenia terminu budowy
sieci kanali zacyjnej
3 ulic w Jasieniu.
Prezes Spr6lki Pan Zbigniew Glady5 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 odpowiedzialprezes sp6tki pan Zbigniew Gladys.
Po dyskusji opinia komisji.

Komisje porytywnie jednoglo5nie zaopiniowaly Informacjg o dzialalnoSci Sp6lki
RpWiK w

Brzesku.

Zastqpca Dyrektora Wydzialu Strategii i Rozwoju UM w Brzesku Rafal
Najdala
przedstawit komisji wg. Zal4cznika N r. 6 informacje na temat wykorzystywania
dotacji i
program6w unijnych przez Gming Brzesko. Bardzo szczegolowo om6wii
,ubo. do projeltu
rozw6j lokalny , przedstawil jak wygl qda przygotowanie Jo tego naboru, prace ,*iq.ir"
,
przygotowaniem ankiety, niezbgdnych dokument6w do zloienia
wniosi<u , mozliwoSci
otr zy mania b ezzw r otnyc h Sro dk6 w.

W dyskusji radny Jaroslaw Sorys zapYat w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Brzesko. Dlaczego wniosek nie uzyskal pozytywnej or.ny skoro prrygoio*ywala
go firma
zewngtrzna ?. Radny zwrocil uwagg iz w Strategii mozna bylo wykorzyrtae
,agospodarowanie
czgsci wzg6rza Bocheniec w Jadownikach, a tak sig nie stalo.
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 pozyskania przezGming
Brzesko
Srodk6w finansowych z projektu,, Rozw6j Lokalny", wskaial Lierunki w jakich
nalezy p6jSi
przy opr acowywaniu wniosku.
Pan Rafal Najdala przyblizyl informacje na temat opracowywanej ankiety
dla mieszkaric6w
w zwiEzku z przygotowywanym naborem do projektu ,,Rozw6j Lolalny,,.

Radna Barbara Borowiecka zapytala 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.
Ad.9. Sprawv bieiace. wolne wnioski i zapvtania.

o

Komisjeptzyjgly do wiadomo(ci Deklaracjg Sejmiku WojewodztwaMalopolskiego w
sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii ,,LGBT,,do wsp6lnot
samorz4dor,vych.

o

Pozytywnie, jednoglosnie zaopiniowaly komisje projekty uchwal w sprawach:
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1) wzoru wniosku o wyplatg dodatku energetycznego;

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

3) zmiany uchwaly nrYlll64l2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia24kwietnia2}lg r. w

sprawie przyst4pienia do sporzqdzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie,,Brzesko Granice,,.

-

o
.

Komisj e zapoznaly sig
smogiem.

i przyjgly do wiadomoSci Rezolucjg w sprawie walki

ze

Pozvtvwnie zaopiniowalv komisie proiektv uchwal w sprawach:

l)

zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Brzesko na 2019 rok:

Komisja Gospodarki Finansowej

o

-

3

zar 0

przeciw, I wstrzymuiecy;

Komisia Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska i Rolnictwa -

jednogloSnie

Projekt uchwaly om6wila szczeg6lowo skarbnik Gminy Celina tr-anocha.
Zastgpca Burmistrzz Grzegorz Brach om6wil temat zabezpieczenia Srodk6w
w budzecie
gniny na zakup kontener6w - sanitariat6w dla potrzeb palcu Targowego.

2)

zmiany Uchwaly Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia3O
stycznia
2019 w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

.

Komisja Gospodarki Finansowej- 3 za,0 przeciw, I wstrzymuiecy;

o

Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska i Rolnictwa jednogloSnie;

Projekt uchwaly om6wila szczeg6lowo Skarbnik Gminy celina l-anocha.

o

Komisje przyjgly do wiadomoSci ZarzEdzenie Burmistrza Brzeska Nr l5g/201g
w sprawie wyra2enia zgody na zrzeczenie sig przez Sp6ldzielnig MieszkaniowE w
Brzesku prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoSci stanowi4cej dzialkg
ewidencyjnq nr 1253115 i przejgcie jej do gminnego zasobu nieruchomoSci.
Temat
obj aSnila Zastgp ca Burmi strza Gr ze gorz B rach.

Radny Jaroslaw Sorys zapytal w sprawie budowy chodnika na ul. piastowskiej w Brzesku
i
zmniejszonych Srodk6w finansowych na to zadanie. Ponadto zapytal w sprawach
zwiqzanych
z okrerileniem terminu wystqpienia do Wojewody Malopolskiego w temacie przeprowad zania
odkomarzania w Gminie Brzesko, sposobu przeprowadzaniaoprysk6w udostgpnienia
radnym
,
calosci korespondencji jaka w tym temacie zostala zgromadzona.
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Na zapytanie w sprawie przeprowadzonej akcji
,,odkomarzania,, na terenie Gminy Brzesko
odpowiedzi udzielil Inspektor Ireneusz Wgglowski, kt6ry przedstawil
kolejno jakie zostaly
podejmowane dzialaniasluzb gminnych w tej sprawie .
WyjaSnienia radnemu Sorysowi udzielil r6wnie2 Zastgpca
Burmistrz

a GrzegorzBrach.

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

kserokopii wszystkich dokument6w jakie zostaly procedowane,
w sprawie przeprowa dzaniana
terenie Gminy Brzesko akcji odkomarzania oraz plylg CD z
nagraniem dzisiejszego
posiedzenia komisji.

Po wyczerpaniu porz4dku obrad komisji przewodni czqcy komisji
Leszek Klimek i
Boguslaw Sambor zamkngli obrady wsp6lnych komisji. Podzigkow
ali za udzial i dyskusjg.
(Pelna dyskusja komisji ptyra cD zalEcznikw aktach
[omisji.)'
Przewodn iczqcy Komisji Gospodarki Finansowej

Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Boguslaw Sambor

Przew odn iczqcy Ko m isj i Gospodarki Komunalnej

Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Leszek Klimek

Przygotowal(a): Inspektor Marta K6lkowska

Przygotowano pey pomocy programu esesja.pl
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