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

Protokół nr 12/2019
12 Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2019
Obrady rozpoczęto 10 grudnia 2019 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:50 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Rafał Cichoński – nieobecny
2. Jadwiga Dadej
3. Marek Górski
4. Bartłomiej Turlej
5. Adrian Zaleśny
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
2. Przewodnicząca RM Maria Kądziołka
3. Skarbnik Celina Łanocha
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Wice Przewodniczący Komisji Radny Adrian Zaleśny
który powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią
załącznik do protokołu.
Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Wice Przewodniczący komisji Adrian Zleśny
przedstawił proponowany porządek
posiedzenia komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji?.
Uwag radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - załącznik do
protokołu.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 19 Listopada 2019 r.
Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 19.11.2019 r. nie wniesiono żadnych uwag.
Ad. 4. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2020 – wyrażenie opinii.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha dokonała szczegółowego omówienia projektu Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2020 - uwag członków komisji do projektu uchwały brak.
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Ponadto Pani Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie WPF na 2020 rok.
W dyskusji Radny Adrian Zaleśny poruszył temat zaplanowanych do wykonania zadań
w ramach Funduszu Sołeckiego i możliwości uzyskania 20% zwrotu środków z Ministerstwa
z tego tytułu. Radny zapytał, czy Gmina Brzesko otrzymała już zwrot środków.
Na zapytanie radnego odpowiedziała Pani Skarbnik , która wyjaśniła szczegółowo jaką
wielkość środków można uzyskać w ramach zwrotu z tytułu realizacji zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego , jakie wymogi formalne winny spełniać takie wnioski by mogły
otrzymać dofinasowanie.
Ponadto Radny Adrian Zaleśny zapytał w sprawie wielkości wpływów do budżetu gminy z
tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Radny Marek Górski zapytał, czy gmina Brzesko realizuje sprzedaż nieruchomości gminnych
oraz, czy udaje się podnosić wartość tych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Ponadto radny zapytał Panią Skarbnik, czy jest możliwość negocjacji gminy z bankami jeśli
chodzi o kredyt obrotowy.
Na zapytanie radnego szczegółowo odpowiedział Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach oraz
Skarbnik Celina Łanocha, która przedstawiła min. wyjaśnienia związane z ogłaszaniem
przetargu na obsługę bankową gminy.
Po dyskusji opinie komisji:
1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2020 rok.
Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący
2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2020 rok.
Ponadto Pani Skarbnik poinformowała komisję o przygotowywanych projektach uchwał w
sprawie emisji obligacji.
Ad. 4. Analiza propozycji planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2020.
Propozycje planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2020 omówiła Przewodnicząca
Rady Miejskiej Maria Kądziołka.
Pytań radnych brak- opinia komisji:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości plan pracy Rady Miejskiej
w Brzesku na 2020 rok.
Ponadto Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka nawiązała do treści
wniosku przedsiębiorców jaki wpłynął w miesiącu grudniu 2018 roku dot. wydłużenia godzin
sprzedaży napojów alkoholowych do godz.24.00. Przewodnicząca przytoczyła komisji dane
liczbowe z mediów i prasy dot. ilości spożywanego alkoholu przez Polaków podane przez
Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Po zastosowaniu ograniczeń
w sprzedaży alkoholu bardzo dużo się w tej kwestii zmieniło na terenie Miasta. Mieszkańcy
miasta zebrali prawie 600 podpisów pod petycją by nie wydłużać nocnej sprzedaży alkoholu.
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Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach stwierdził, że wydłużanie sprzedaży alkoholu w
godzinach nocnych jest absurdem.
Po dyskusji opinia komisji:
1) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza
miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. Głosowano jednogłośnie
2) Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosków o zmianę godzin sprzedaży alkoholu
w godzinach nocnych (do godz.24.00.) na terenie M i G Brzesko Głosowano 0 za,
2 przeciw , 1 wstrzymujący

Ad. 6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia projektów uchwał
w sprawach:
1)
zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku;
Głosowano jednogłośnie – pytań radnych brak
2)
zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
drogach gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Brzeska; Głosowano jednogłośnie
pytań radnych brak
3)
przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego
zarzadzania drogą krajową; Głosowano jednogłośnie - pytań radnych brak
4)
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2020; Głosowano
jednogłośnie- pytań radnych brak.
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Wice Przewodniczący komisji Adrian Zaleśny
zamknął obrady komisji. Podziękował za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji – płyta
CD załącznik w aktach komisji.)
Wice Przewodniczący Komisji
Rada Miejska w Brzesku
(-)Adrian Zaleśny
Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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