Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Finansowej

Protokół nr 5/2019
5 Posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2019
Obrady rozpoczęto 17 kwietnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 13:30 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
Barbara Borowiecka
Franciszek Brzyk
Leszek Klimek
Bogusław Sambor
Jarosław Sorys
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1.

Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;

2.

Dyrektor Bogdan Dobranowski

3.

Pani Elwira Grzesik i Ludmiła Kochańska pracownice MOPS w Brzesku

4.

Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku Piotr Słowiak.

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 nr 1 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 jednogłośniestanowi zał. nr 2
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w
dniu 20 marca 2019 r. 2019 r.
4. Omówienie i analiza informacji dotyczącej funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac
inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych
ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad.3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 20 marca 2019 r. 2019 r.
Do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 marca 2019 roku została wniesiona
uwaga przez Radną Barbarę Borowiecka. Radna Borowiecka uzasadniła zasadność
wniesionych uwag do protokołu, uwagi są zgodne z zapisem zostały tylko uporządkowane, są
zgodne z wypowiedzią.
Przewodniczący komisji Bogusław Sambor odczytał wniesione uwagi- stanowią załącznik do
protokołu komisji. Osobiście ma wątpliwość do przedstawionych uwag do protokołu.
Radna Barbara Borowiecka poinformowała, że uwagi są zgodne z wypowiedzią zostały tylko
uporządkowane.
Przewodniczący komisji Bogusław Sambor poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu z
posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 marca 2019 roku z poprawkami.
Głosowano 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Ad. 4. Omówienie i analiza informacji dotyczącej funkcjonowania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzesku.
Pani Ludmiła Kochańska pracownik MOPS w Brzesku, Specjalista pracy socjalnej
przedstawiła komisji jak wyglądała praca socjalna świadczona przez MOPS w Brzesku, ile
rodzin skorzystało z tej pomocy w 2018 roku i na jakie zadania ta pomoc była świadczona.
Przedstawiła jak przebiegała praca socjalna opiekunek MOPS , świadczenie opieki dla ludzi
samotnych, wypłata zasiłków socjalnych, zasiłków celowych, organizacja i realizacja programu
pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących, działalność wspólnie z Caritas, dożywianie i
pracy noclegowni.

W dyskusji zwrócono uwagę na:
Radny Leszek Klimek zapytał ile miesięcznie MOPS dopłaca do pobytu naszych mieszkańców
W DPS.
Pani Ludmiła Kochańska- wyjaśniła, z terenu Gminy w DPS przebywa obecnie 41 osób do
których MOPS dopłaca, jest to rocznie kwota około 900 tysięcy złotych. Przedstawiła
problemy związane z umieszczaniem osób w Domach Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Bogusław Sambor zapytał, czy obserwując na przestrzeni kilku lat jest
zauważalny wzrost świadczeń socjalnych.
Pani Ludmiła Kochańska odpowiedziała, że mniej rodzin korzysta ze świadczeń socjalnych
ponieważ otrzymują zasiłek 500 Plus. Obserwuje się, że z pomocy społecznej korzystają
głównie
osoby przewlekle chore, samotne, niepełnosprawne, samotni mężczyźni z
uzależnieniem alkoholowym. Takich mężczyzn jest coraz więcej, motywujemy ich do pracy
jednak nie podejmują tej pracy. Bardzo dużo zasiłków jest udzielanych na zakup leków.
Radna Barbara Borowiecka zwróciła się z prośbą do Dyrektor MOPS w Brzesku o
rozeznanie możliwości udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego dla mieszkańca Osiedla
Jagiełły, który ze względu na poważna chorobę potrzebuje pomocy.
Po merytorycznej dyskusji opinia i wniosek komisji:
1) Komisja wnioskuje do Burmistrza i Dyrektor MOPS w Brzesku o rozeznanie
możliwości udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego dla mieszkańca Osiedla
Jagiełły , który potrzebuje pomocy. Głosowano jednogłośnie
2) Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z funkcjonowaniem MOPS w Brzesku za
2018 rok.
Ad.5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży Pożarnej –
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Pan Piotr Słowiak Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku omówił
szczegółowo przedstawione sprawozdanie. (Sprawozdanie znajduje się do wglądu w aktach
BR). Pan Komendant zwrócił uwagę na wydane przez Straż zalecenia pokontrolne dla dwóch
obiektów gminnych tj. PSP nr 3 , PP Nr 10 – przybliżył co jest bardzo pilne do wykonania .
Przewodniczący komisji Bogusław Sambor zapytał w temacie wydanych zaleceń
pokontrolnych przez straż dot. budynku PSP Nr 3 w Brzesku i kwestii prowadzonej dobudowy
klatki schodowej, czy ta dobudowa ma związek z wydanymi zaleceniami?.
Na zapytanie odpowiedział Pan Piotr Słowiak , który przedstawił jakie są możliwości
dostosowania obiektu szkoły do obowiązujących przepisów p. pożarowych. Ponadto odniósł
się do kwestii wykonania zaleceń pokontrolnych p.poż w budynku PP Nr 10 , które z zaleceń
muszą być wykonane natychmiast w tej placówce.
W dyskusji komisja odniosła się do tematu prowadzonej dobudowy klatki schodowej w SP Nr
3, możliwości Gminy w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych straży pożarnej w tej
placówce oraz PP nr 10.

Pan Piotr Słowiak – przedstawił jakie są prowadzone akcje prewencyjne i informacyjne dot.
zakazu wypalania traw organizacji konkursów, organizacji turnieju wiedzy pożarniczej .
Radny Jarosław Sorys odniósł się do terminu wykonania zaleceń pokontrolnych p.poż w
budynku SP nr 3 oraz PP nr 10 w Brzesku, zapytał czy ten termin został już przekroczony?.
Radny na konkretnym przykładzie np. wystąpienia zadymienia placówki, poprosił o
przedstawienie w jaki sposób zostanie przeprowadzona akcja ratownicza i czy zostanie podjęta
jakaś konkretna decyzja i konsekwencje.
Na zapytanie odpowiedzi udzielił Pan Piotr Słowiak, który przedstawił w jaki sposób straż
może wyłączyć obiekt z użytkowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia, na czas
zapewnienia minimum bezpieczeństwa.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach zauważył, iż należy mieć na uwadze, że muszą być
zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na wykonanie wszystkich zaleceń
pokontrolnych p.poż. Burmistrz przedstawił jaki jest stan obiektów sportowych w gminie i po
ich oględzinach stwierdzono iż niektóre z nich wymagają szybkich decyzji i podjęcia prac
remontowych.
Radny Jarosław Sorys - stwierdził, że powinniśmy się bacznie przyglądnąć na dochody gminy.
szczególnie ze sprzedaży majątku gminy. Radny odniósł się również do wyposażenia
technicznego straży pożarnej min. w samochody bojowe. Obecnie samochody gaśnicze mają
po kilkanaście lat, na pewno jest to jakieś zagrożenie. Radny zapytał, czy wspólnie z
burmistrzem są podejmowane jakieś działania by to zmienić.
Na zapytanie odpowiedział Pan Piotr Słowiak , który omówił kwestię wyposażenia jednostek
OSP w pojazdy ratowniczo- gaśnicze , pojazdy ratownictwa technicznego i inne. Problem jest
bardzo złożony – uzasadnił swoje zdanie oraz możliwości pozyskania tego sprzętu.
Radny Jarosław Sorys – przybliżył które z gmin kupiły samochody dla OSP. Przedstawił jakim
sprzętem dysponuje Jednostka OSP w Jadownikach wpisana do Krajowego Systemu
Ratownictwa. Radny stwierdził, że nasze samochody w porównaniu z innymi gminami są
najstarsze, nawiązał do możliwości pozyskania takiego sprzętu z jednostki Państwowej Straży
Pożarnej oraz poinformował, że niektórzy wójtowie Gmin sąsiednich zakupili dla swoich
jednostek samochody o wartości ok 800 złotych.
W dyskusji pomiędzy Radnym Sorysem, a Burmistrzem Brachem odniesiono się do tematu
wygospodarowania środków finansowych na zakup i wymianę samochodów ratowniczo –
gaśniczych min. dla OSP Jadowniki jak również kwestii głosowania nad projektem budżetu
gminy na rok 2019 .
Pan Piotr Strojny wskazał komisji jaka jest możliwość pozyskania nowych pojazdów z
państwowych służb pożarniczych dla jednostek OSP , jakie samochody straż już pozyskała w
roku ubiegłym, które z tych samochodów są najlepsze do prowadzenia działań gaśniczych.
Przybyły na posiedzenie Komisji Dyrektor Bogdan Dobranowski wyjaśnił komisji temat
prowadzonej inwestycji przebudowy kuchni w SP nr 3. Ta przebudowa jest prowadzona przez
Panią dyrektor placówki, nie jest to absolutnie realizacja przebudowy ciągu komunikacyjnego
tylko realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu. Wszystkie wydane pozwolenia na budowę
posiada Pani dyrektor. Dyrektor przedstawił na czym ta przebudowa kuchni będzie polegać.

W krótkiej dyskusji komisja odniosła się do prowadzonej przebudowy kuchni w SP nr 3 i
realizacji zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej oraz uzyskanych pozwoleń na budowę.
Po dyskusji opinia komisji: Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie
z działalności Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku za rok 2018.
Ad.6. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac
inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów
oświetleniowych ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym. (Sprawozdanie
znajduje się do wglądu w aktach BR).
Radna Barbara Borowiecka zapytała Burmistrza Bracha w sprawie inwestycji budowa
chodników na Osiedlu Jagiełły. Jest pilna potrzeba przygotowania tego zadania ponieważ
zadanie będzie wspólnie realizowane ze Spółdzielnią Mieszkaniową, poprosiła o informacje.
Dopytuje o to ponieważ przy realizacji powyższego zadania należy wziąć pod uwagę problem
związany z wycinką drzew. Przygotowania do realizacji na pewno jeszcze potrwają, a jest już
koniec miesiąca kwietnia.
Dyrektor Bogdan Dobranowski udzielił odpowiedzi na zadane pytanie przez radną. Najpierw
przystąpiono do realizacji tak zwanych dużych przetargów finansowanych ze środków
unijnych. Następnie będą realizowane przetargi ze środków własnych, na innych osiedlach też
są zadania do wykonania dlatego też może w niedługim czasie urząd przystąpi do ich realizacji.
Radny Jarosław Sorys w nawiązaniu do odbytego objazdu dróg gminnych zapytał , czy była
dokonana wizja lokalna dróg w Jadownikach. W czasie wizji lokalnej winny być brane pod
uwagę zgłoszenia dróg przez sołtysów, przedstawił swoją opinię co do sposobu wyboru do
remontu drogi w Porębie Spytkowskiej. Pracownicy merytoryczni Urzędu wiedzą jakie wnioski
są zgłaszane, znają te drogi i wiedzą dobrze, która z nich jest najpilniejsza do remontu. Od
wielu lat remont ulicy Szczęśliwej w Jadownikach jest wskazywany do remontu, zapytał czy
komisja Gospodarki była tam i widziała jak ta ulica wygląda, bo tam ludzie chodzą po błocie.
Radny przypomniał historię budowy ulicy Lipowska w Jadownikach , powstał projekt budowy
ścieżki rowerowej przebiegającej tą właśnie ulicą i ustalono, że wykonawca tej drogi
rowerowej położy na pewnym odcinku asfalt na tej ulicy około 150 metrów i wszystko
wskazuje na to, że do tego remontu nic gmina nie dołoży. Z informacji jakie uzyskaliśmy
wynika, że zostanie wykonane oświetlenie w Mokrzyskach koło kościoła , a w Jadownikach
również jest taka droga „ za Mleczarnią”, jest to odcinek około 150 metrów i tą drogą
mieszkańcy chodzą do kościoła. Droga ta nie została wykonana do chwili obecnej ze względu
na planowaną budowę kanalizacji. W chwili obecnej należy wykonać nakładkę asfaltową bo
jest to trakt uczęszczany często przez mieszkańców do kościoła, do szkoły, chodząc po błocie
i kamieniach. Zwraca na to uwagę ponieważ te dwie drogi są tutaj pomięte. Następnie radny
odniósł się do zaplanowanego remontu nawierzchni ul. Ogrodowej. Osobiście radny nie popiera
tego remontu mając na względzie fakt, że brak jest chodników przy drogach powiatowych, a w
niektórych miejscowościach mieszkańcy chodzą po kamieniach i błocie. Odniósł się do treści
zestawienia z którego wynika, że niektóre miejscowości się powtarzają , a niektóre sołectwa
nie są w ogóle ujęte i na to również winniśmy zwrócić uwagę.
Radna Barbara Borowiecka – w związku z przedstawioną informacją z ubolewaniem
stwierdziła, że wniosek o wykonanie pilnego remontu ul. Elektrycznej, gdzie składała również
dodatkowe pismo do Komisji Komunalnej z prośbą o sprawdzenie tej ulicy w czasie wizji

lokalnej i uwzględnienie jej pilnego dalszego remontu, nie został uwzględniony. Radna
przypomniała historię remontu tej ulicy, nie jest to droga wskazana jako droga dojazdowa do
pól tylko jest drogą gminną. Wycena krótkiego odcinka remontu od ul. Leśnej do Trafo opiewa
na kwotę około 20 tysięcy złotych i remont drogi byłby w całości ukończony, jednak
uwzględniono tylko 4 tysiące złotych na jej remont. Część drogi została wyremontowana w
2017 roku, ale pozostała część jest w opłakanym stanie. Zadała pytanie na sesji
przewodniczącemu komisji komunalnej , czy ta droga zostanie uwzględniona w planie
remontów, jednak została zaplanowana w budżecie tylko kwota 4 tysiące zł. Wniosek był
składany od wielu lat, mieszkańcy bardzo oczekują na jej remont.Jest zabezpieczona kwota 4
tysięcy, jeśli udałoby się jeszcze wygospodarować 15 tysięcy złotych to zapewne remont drogi
byłby zakończony na tym etapie. To zadanie zostało ujęte w latach poprzednich w budżecie
gminy do wykonania bo była taka potrzeba i szkoda bardzo, że nie możemy tego zadania
dokończyć. Potrzeb jest dużo, ale jeśli wniosek jest pilny to w pierwszej kolejności winny
zostać wykonane te drogi, które zostały już rozpoczęte.
Radny Franciszek Brzyk zapytał w sprawie wyników zakończenia rozmów z mieszkanką
Okocimia dot. ul. Zagrody oraz dalszej realizacji remontu Czerwonej Drogi w Okocimiu przy
udziale i partycypacji Nadleśnictwa.
Dyrektor Bogdan Dobranowski odpowiedział na zapytania radnego Sorysa dot.
kwalifikowania wniosków do realizacji w zakresie remontu dróg. To pracownicy UM jeździli,
mierzyli drogi i je typowali. Następnie Pan Dyrektor przybliżył w jaki sposób typuje się drogi
do remontu, co brane jest pod uwagę, głównie intensywność ruchu na tej drodze i
bezpieczeństwo. Odpowiedział na zapytanie radnej Borowieckiej dot. wielkosci kwot
zabezpieczonych na dalszy remont ul. Elektrycznej, taką kwotę wyliczył pracownik
merytoryczny wydziału, przedstawił jakie są założenia tego remontu. Pan Dyrektor zwrócił
uwagę, że wszystkie drogi w miarę potrzeb będą remontowane. Przedstawił wyniki rozmów z
mieszkanką Okocimia dot. ul. Zagrody i możliwość jej realizacji po wykupie gruntu i
możliwości realizacji Ul. Czerwona Droga, w tym zakresie zostanie przeprowadzone
rozeznanie .
Radna Barbara Borowiecka - Obawia się o tą drogę ponieważ stała się łącznikiem pomiędzy
osiedlem- miastem – ul. Leśną, gdzie intensywność pojazdów jest ogromna. Zarząd Osiedla
Kopaliny Jagiełły zobowiązał się do tego, by przekazać do tego zadania środki tak, by ta droga
została wyremontowana.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi Dyrektora Dobranowskiego w kwestii dot.
typowania przez pracowników UM dróg do remontu ,wykonania remontu ul. Ogrodowej,
zasadności wyboru inwestycji do wykonania, przeprowadzenia wizji lokalnej na tych drogach.
Radny nawiązał do budowy i dobudowy oświetleń ulicznych min. w Jadownikach Os. Na
Piaskach i ul. Boczna, o czym przypomina by mieć to na uwadze.
Po obszernej dyskusji komisja wyraziła opinię o treści:
Pozytywnie zaopiniowała komisja informacje na temat stanu dróg po okresie zimowym wraz
z informacja o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów,
przystanków i punktów oświetleniowych ustalonych na podstawie przeglądu po okresie
zimowym. Głosowano 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i
pism.
Pan Dyrektor Bogdan Dobranowski przedstawił i omówił szczegółowo 3 projekty uchwał
planistycznych, udzielił obszernych wyjaśnień dotyczących gruntów i terenów oraz poprosił o
pozytywne ich zaopiniowanie.
Pytania radnych do projektów uchwał:
Radny Jarosław Sorys odniósł się do przedstawionych projektów uchwał w zakresie;






Propozycji dokonania zmian wielkości powierzchni działek do 10 arów, czy to będzie
dotyczyło tylko tego jednego wniosku, czy całego tego obszaru?;
Czy taka mała zasadnicza zmiana w planie dot. powierzchni działek nie spowoduje, że
musi ulec zmianie siatka dróg?;
Czy przekwalifikowanie jednej z działek na mieszkalno – usługową będzie dotyczyć
całego terenu, czy tylko tej pojedynczej działki?;
Zmiana dot. terenów w Buczu, czy grunt gminy wykracza poza proponowane
zmiany ?;
Przy Kopalni Piasku w Jadownikach przebiega planowana ścieżka rowerowa zapytał,
czy ten teren będzie poszerzony i czy ta ścieżka wchodzi w teren gminy?.

Na zadane pytania przez radnego szczegółowej odpowiedzi udzielili Dyrektor Bogdan
Dobranowski i Burmistrz Grzegorz Brach. Ponadto w dyskusji członkowie komisji zadawali
pytania dot. kosztów wykonania zmiany studium i zmiany w planach.
Komisja przeszła do opiniowania kolejno projektów uchwał, tj.:
1)
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – Komisja
przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie ;
2)
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – Komisja
przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie ;
3)
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice”–
Komisja przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie;
Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił wyjaśnień komisji dotyczących możliwości
pozyskania dodatkowych źródeł dochodów przez gminę w postaci opłaty planistycznej i opłaty
adiacenckiej.
Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do propozycji możliwości pozyskania
dodatkowych źródeł dochodów przez gminę w postaci opłaty planistycznej i opłaty
adiacenckiej.

Wniosek komisji: Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie w procedurze
planistycznej tkzw.” renty planistycznej”, a także opłaty adiacenckiej. Głosowano
jednogłośnie


Komisja przyjęła do wiadomości pismo Dyrektora Szkoły w Porębie Spytkowskiej
dot. potrzeby naprawy ogrodzenia szkoły.

Do pisma odniósł się Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach , który poinformował iż odbyła się
wizja lokalna szkoły podstawowej w Porębie Spytkowskiej w tym zakresie. Dokonano oględzin
zniszczonego ogrodzenia i stwierdzono, że ogrodzenie jest stare, zniszczone i należy jak
najszybciej przystąpić do prac remontowych. Ponadto Burmistrz omówił problem jaki wystąpił
w tej placówce , a dot. nieszczelnego szamba. Problem ten w najbliższym czasie należy pilnie
rozwiązać.
Radny Jarosław Sorys - stwierdził, że jest to przykład wyboru zadań priorytetowych do
realizacji, to o czym wcześniej mówił. Sam osobiście wolałby wybudować szambo przy szkole
niż np. poprawić parking, czy kawałek asfaltu. Szambo jest podstawową rzeczą w szkole.
Burmistrz Grzegorz Brach zwrócił uwagę na problemy innych szkół np. w Jadownikach Nr 2.
Radny Franciszek Brzyk przypomniał, że zawsze było mówione i stosowane , że dyrektorzy w
pierwszej kolejności mieli uwzględniać i wykonywać decyzje Sanepidu i innych organów
kontrolnych, które są wymagane natychmiastowo.
Burmistrz Grzegorz Brach odniósł się do złej kondycji finansowej gminy, braku środków w
budżetach szkół na wynagrodzenia , wyników sporządzonego dla Gminy Brzesko Audytu.
Po dyskusji opinia komisji: Komisja przyjęła do wiadomości pismo Dyrektora Szkoły w
Porębie Spytkowskiej dot. potrzeby naprawy ogrodzenia szkoły.


Zapoznano się i omówiono projekt Uchwały Klubu Radnych PIS (2) w sprawie
zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Jarosław Sorys Przewodniczący Klubu Radnych PIS, wnioskodawca omówił
szczegółowo projekt uchwały wraz z poprawioną podstawą prawną i przedstawił propozycje
ulg zawarte w uchwale. Wyjaśnił dlaczego chce wprowadzić powyższą uchwałę oraz skąd
można pozyskać środki na wprowadzenie tych ulg min. odniósł się również do kalkulacji
przedstawionej przez Prezesa Brzeskich Zakładów Komunalnych oraz opłat za niesegregowane
śmieci przez mieszkańców. Jeśli przyjmiemy, że nadal niektórzy mieszkańcy będą opłacać za
odbiór odpadów w sposób nieselektywny to gmina uzyska około 270 tysięcy złotych rocznie
więcej do budżetu i można te środki przeznaczyć właśnie na pokrycie przedmiotowych ulg o
które wnosi. Nie jest to program socjalny, ale chodzi nam o to byśmy wspierali model rodziny
wielodzietnej – uzasadnił swoją wypowiedź. Takich rodzin wielodzietnych jest około 10 % ,
tych które płacą za śmieci. Radny poprosił o ustosunkowanie się pozytywnie do
przedstawionego projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach odniósł się do wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa.
Poruszył temat zadeklarowania przez mieszkańców segregowania odpadów komunalnych.
Następnie odniósł się do tematu doposażenia spółki BZK w odpowiedni sprzęt przeznaczony
min. do wywozu odpadów komunalnych. Jeśli nie będziemy w tą spółkę inwestować w trybie

pilnym to spółka nie będzie świadczyła usług komunalnych bo nie będzie miała odpowiedniego
sprzętu. Obowiązkiem właściciela jest dbanie o przedsiębiorstwo. Zabrał również głos
odnośnie przedstawionej kalkulacji dotyczącej segregowania odpadów komunalnych. Podał
przykład Gminy Bochnia i stawek tam obowiązujących. Należy się zastanowić nad tym, czy
kondycja finansowa gminy pozwala nam w chwili obecnej na to by stosować ulgi. Burmistrz
poruszył również sprawę rodzin wielodzietnych i wsparcia dla tych rodzin.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, że szanuje zdanie burmistrza, ale nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że robi się to tylko dlatego by ładnie wyglądało. Pomoc rodzinom
wielodzietnym przełoży się na zysk dla społeczeństwa. Radny odniósł się do wielkości
wpływów z opłat za odbiór odpadów, przedstawił własne wyliczenia w tym zakresie wskazując
skąd wziąć środki na pokrycie ulg dla rodzin wielodzietnych. Radny odniósł się do wypowiedzi
burmistrza dot. możliwości dokapitalizowania spółki BZK ze środków za odbiór odpadów , nie
ma czegoś takiego, że z tych środków mamy dokapitalizować spółkę BZK. Przypomniał
wniosek komisji gospodarki finansowej by rozważyć opcje odbioru odpadów 1 raz w miesiącu
za niższą stawkę , nie wzięto nawet tego pod uwagę, dlatego też nasz ukłon w stosunku do
rodzin wielodzietnych. Szukamy pieniędzy do budżetu – radny wrócił do tematu z poprzedniej
komisji dot. sprzedaży działek i możliwości ich wydzierżawienia, nad tym tematem należało
się pochylić. Radny przypomniał temat, który był przedmiotem dyskusji dot. zawarcia ugody z
przedsiębiorcą budowlanym. Przypomniał czego powyższa ugoda dotyczyła oraz jak
przebiegała dyskusja w tym temacie, wyrażone zdania i opinie na ten temat. Nie było tak, że w
poprzedniej kadencji nie staraliśmy się o finanse gminy bo dwa lata temu mogliśmy mieć 100
tysięcy złotych z zawartej ugody z przedsiębiorcom i mogliśmy coś za to zrobić.
Burmistrz Grzegorz Brach odniósł się do wypowiedzi radnego Sorysa dot. zawarcia ugody z
prywatnym przedsiębiorcą.
Radny Franciszek Brzyk - odniósł się do projektu uchwały Klubu Radnych PIS , propozycji
podwyżek stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych , propozycji zwiększenia opłat za
odbiór odpadów na wysypisko, dokapitalizowania spółki BZK. Radny zaproponował by
Spółka BZK przedstawiła swój plan działania na najbliższe lata z uwzględnieniem
wprowadzanych zmian związanych z odbiorem odpadów komunalnych, opłatami na wysypisku
i wymianą taboru. Jeśli prezes Spółki BZK policzy i powie nam ile te wszystkie zmiany będą
kosztować to w terminie późniejszym możemy powrócić do tematu ulg. Na dzień dzisiejszy
jest zbyt dużo niewiadomych by mógł zagłosować nad tym wnioskiem bo żadna z tych rzeczy
nie jest wyjaśniona do końca .
Burmistrz Grzegorz Brach odniósł się do problemu związanego z dokapitalizowaniem spółki
BZK. Absolutnie nie chodziło mu o to, że z pieniędzy zebranych za odpady będziemy
dokapitalizować spółkę tylko, że spółka musi odtwarzać swój tabor, nie może działać dla straty.
Gdyby była nadwyżka z tytułu opłat za odpady to zostanie ona użyta tak jak w latach
poprzednich na konkretny cel. Burmistrz odniósł się do opłat za odpady niesegregowane.
Radny Jarosław Sorys- zapytał dlaczego nie można wywozić odpadów np. jeden raz w
miesiącu za 8 złotych lub 1 raz na trzy tygodnie za 10 złotych.
Burmistrz Grzegorz Brach – przedstawił jaka stawka za odbiór odpadów obowiązuje w
Gminie Dębno i Gnojnik, zostały ogłoszone nowe przetargi i ceny zapewne pójdą w górę,
znacznie wzrosną również stawki opłaty marszałkowskiej za odbiór odpadów na wysypisku co

znacznie podniesie cenę za odpady. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że każdy kto śmieci
płaci za odpady , nie jest to program socjalny. To ustawodawca wprowadził taki zapis.
Pan Radny Jarosław Sorys ponownie zabrał głos odnośnie ustalonej opłaty za odbiór
odpadów, segregowania odpadów na wsi i w mieście w budynkach wielorodzinnych jak
również kwestii opłat za gospodarowanie odpadami i częstotliwości ich odbioru.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że na wsi za segregację odpadów odpowiada ten
mieszkaniec, który je produkuje. W mieście mieszkańcy też segregują śmieci , jednak nie są
sami w stanie upilnować by w wiatach śmietnikowych nie zostały wymieszane np. przez
osoby z zewnątrz, bo i takie sytuacje mają miejsce. W mieście nie ma możliwości odbioru
śmieci 1 raz w miesiącu. Ponadto radna zwróciła uwagę na problem jakim jest zbyt mała liczba
pojemników do segregacji odpadów segregowanych. Mieszkańców na osiedlu jest bardzo dużo
i nikt nie jest w stanie stwierdzić kto i jak segreguje.
Radny Bogusław Sambor- poparł stanowisko radnego Brzyka, że zawsze możemy do dyskusji
powrócić jeśli się okaże , że ta gospodarka odpadami się bilansuje i jest nadwyżka budżetowa
z tego tytułu. Możemy pomóc rodzinom np. poprzez zapewnienie im nowych miejsc pracy.
W ostatnim czasie tak szybko następują zmiany np. w cenach energii , że może się okazać iż
realia będą inne. Jeśli w terminie do końca roku będą znane nam te wszystkie dane to możemy
powrócić ponownie do tematu ulg.
Radny Franciszek Brzyk odniósł się do zasad sporządzania planu budżetowego dla oświaty i
wskazał, że zawsze pozostawały zaległe faktury do zapłaty w nowym roku bo środków
brakowało. Nic się nie stanie jeśli poczekamy z decyzją do końca roku.
Na zapytanie radnej Barbary Borowieckiej Burmistrz Grzegorz Brach przedstawił komisji
informacje dot. organizacji przetargu na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Brzesko, na
jakich zasadach ten przetarg zostanie przeprowadzony, jakie ryzyko jest z nim związane.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że z przetargu winno wyniknąć, czy stawki i
przedstawione koszty są realne, czy też nie oraz czy inna firma wywozowa jest w stanie
zaproponować nam niższe stawki niż BZK.
W dyskusji komisja analizowała zagadnienia dot. przeprowadzenia powyższego przetargu,
ustalenie częstotliwości odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych. Głos w dyskusji
zabrali Radny Jarosław Sorys , który zwrócił uwagę na możliwości pozyskania dodatkowych
środków finansowych do budżetu gminy z tytułu dzierżaw, a nie sprzedaży działek na ul.
Pomianowskiej. Chciałby wiedzieć co sprzedajemy bo inaczej sprzedaje się łąkę, a inaczej
utwardzony plac parkingowy. Ponadto radny Sorys nawiązał do braku działań związanych z ,
uruchomieniem dodatkowych miejsc parkingowych - do zapytań radnego odniósł się Burmistrz
Grzegorz Brach.
Następnie komisja rozpatrzyła:
1)

Zapoznano się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku dot. wycofania
petycji złożonej w dniu 7 stycznia 2019 roku.

2)

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu
samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w

Brzesku; Projekt uchwały objaśnił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach oraz
Skarbnik Celina Łanocha;
3)

zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok; Projekt uchwały
objaśniła Skarbnik Gminy Celina Łanocha. Pani Skarbnik odpowiedziała na
zapytanie radnego Sorysa dot. przekazywania środków na wynagrodzenia
pracowników UM ( na ul. Kościuszki) przez Wojewodę Małopolskiego w zakresie
prac zleconych te zadania są finansowane w 100 % przez Wojewodę.

4)

zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019
r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; Projekt uchwały objaśniła
Skarbnik Gminy Celina Łanocha.
Radna Barbara Borowiecka zapytała, czy przetarg na budowę Parku Wypoczynku
został już rozstrzygnięty ?.
Pani Skarbnik odpowiedziała na zapytanie radnej odnośnie środków
zabezpieczonych na to zadanie min. w zakresie kosztów kwalifikowanych.

5)

emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; Projekt uchwały
objaśniła Skarbnik Gminy Celina Łanocha.

6)

zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, Projekt
uchwały objaśniła Skarbnik Gminy Celina Łanocha.

7)

wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
Projekt uchwały objaśniła Skarbnik Gminy Celina Łanocha.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:
zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;
zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu
samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Brzesku;
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;

1)
2)
3)

4)
5)

Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor poddał pod głosowanie wniosek w sprawie :


Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Uchwały Klubu Radnych PIS (2) w
sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowano:
2 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujące – wniosek nie uzyskał większości



Zaopiniowanie Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko. projekt uchwały objaśnił
Burmistrz Grzegorz Brach oraz Dyrektor Danuta Zięba.

Radny Jarosław Sorys odniósł się do terminów składania deklaracji.
Opinia komisji:


Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko

Ponadto komisja zapoznała się i zaopiniowała:
11.
Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza Brzeska z zakresu umorzonych
należności oraz pozostałych ulg za 2018 rok.
12.
Komisja przyjęła do wiadomości treść Zarządzenia Burmistrza Brzeska Nr 66/2019 z
dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w obrębie
Jasienia. Temat omówił Burmistrz Grzegorz Brach.
13.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje o działalności Obrony
Cywilnej oraz Stanu Bezpieczeństwa Powodziowego w Gminie Brzesko. Informacje
przedstawił komisji Burmistrz Grzegorz Brach.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
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 Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
BOGUSŁAW SAMBOR
Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

