Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Finansowej

Protokół nr 12/2019
12 Posiedzenie w dniu 21 listopada 2019
Obrady rozpoczęto 21 listopada 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 09:30 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Barbara Borowiecka
2. Franciszek Brzyk
3. Leszek Klimek
4. Bogusław Sambor
5. Jarosław Sorys
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha;
3. Zastępca Dyrektora Marzena Zacher
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Bogusław Sambor
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.
Przewodniczący Komisji Bogusław Sambor
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 24.10. 2019 r.
Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 24.10.2019 r. nie wniesiono żadnych
uwag.
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Ad. 4. Analiza propozycji stawek podatkowych na rok 2020.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do kwestii propozycji przyjęcia polityki podatkowej dla
Gminy Brzesko na lata 2020-2023. Radny zapoznał się z przedłożonymi informacjami dot.
propozycji podwyżki stawek podatkowych w roku 2020 oraz stawek obowiązujących w latach
poprzednich i przypomniał, że w 2016 roku brak było ze strony gminy propozycji podwyżki
stawek podatkowych.
Do wypowiedzi radnego odniosła się szczegółowo Pani Dyrektor Marzena Zacher.
Ponadto radny Jarosław Sorys zapytał, czy prowadzona polityka podatkowa gminy i brak
podwyżek stawek podatkowych do chwili obecnej przełożyło się na wzrost działalności
gospodarczej w naszej Gminie .
Pani Dyrektor Zacher przedstawiła jakie nastąpiły zmiany w tym zakresie po stronie państwa
i co było powodem tego, że nie nastąpił wzrost stawek podatkowych.
Radny Jarosław Sorys – w nawiązaniu do dyskusji zwrócił się z zapytaniem, czy gmina nie
obawia się, że przedsiębiorcy którzy planują wprowadzić swoje biznesy na terenach
przemysłowych zrezygnują z tej działalności, jeśli zostanie podwyższona stawka podatku od
nieruchomości dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, to czy nie ma obawy , że
tak jak niekiedy jest w przypadku podatku transportowego przedsiębiorcy przeniosą swoje
działalności do gmin sąsiednich bo tam np. będą niższe podatki.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział radnemu, że wielu poważnych
przedsiębiorców prowadziło rozmowy na szczeblu gminy i nikt z nich ani raz nie zapytał o
wielkość stawek podatkowych, ponieważ są to poważni przedsiębiorcy.
W dyskusji komisja odniosła się do cen gruntów , stref aktywności gospodarczej, organizacji
usług w tych strefach.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do projektu uchwały w sprawie uchwalenia polityki
podatkowej. Osobiście jest zadowolony z tego iż zostanie ten temat unormowany i polityka
podatkowa w Gminie Brzesko będzie prowadzona dobrze i na odpowiednim poziomie.
Radny Franciszek Brzyk odniósł się w swojej wypowiedzi do stosowanej w Brzesku polityki
cenowej w stosunku do lokali handlowych – radny uzasadnił dlaczego.
Następnie przewodniczący komisji Bogusław Sambor poddał pod głosowanie wnioski o treści:
Pozytywnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:
1) wysokości stawek podatku od nieruchomości wg. propozycji przedłożonych przez
Burmistrza Brzeska; Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący
2) przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Brzesko na lata 2020-2023 - Głosowano
jednogłośnie
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Następnie Skarbnik Gminy Celina Łanocha dokonała szczegółowego omówienia projektów
uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 r.
2) zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie WPF Gminy Brzesko;
Pytania członków komisji w dyskusji nad projektami uchwał związane były głównie ze
zmniejszeniem się dochodów bieżących z działalności Przedszkoli, wpływów z opłat za
korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego. Pani Skarbnik zauważyła iż są to bardzo
duże zmniejszenia i bezwzględnie należy dokonać sprawdzenia ewidencji przebywania dzieci
w przedszkolach – uzasadniła dlaczego. Ponadto Pani Skarbnik omówiła temat wielkości
kosztów opłat abonamentowych w szkołach z tytułu użytkowania programów komputerowych,
wykonania tablicy pamiątkowej i terminu oddania do użytku parkingu przy dworcu PKP.
Po dyskusji opinia komisji: Pozytywnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 r. Głosowano
jednogłośnie
2) zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia
2019 r. w sprawie WPF Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie
Pani Skarbnik przedstawiła komisji do opinii wniosek - o umorzenie należności względem
Gminy Brzesko, zasądzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
od pozwanej Firmy N. Pani Skarbnik omówiła szczegółowo powyższy wniosek , zwróciła się
z prośbą o zastosowanie umorzenia ponieważ prowadzona dotychczas egzekucja ściągnięcia
zaległości była bezskuteczna , a koszty egzekucji są wysokie.
Radni zapoznali się z przedstawionymi materiałami i nie wnieśli zastrzeżeń.
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie należności względem Gminy Brzesko,
zasądzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie od pozwanej Firmy
N. Głosowano jednogłośnie
Następnie komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z projektami uchwał oraz pismami
skierowanymi do zaopiniowania przez Komisje:
1) pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie
Brzesko o nazwie „ Brzesko –Dzielnica Przemysłowa”; Głosowano jednogłośnie
2) pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko
o nazwie „ Strefa Aktywności Gospodarczej Mokrzyska- Bucze”; Głosowano
jednogłośnie
3) pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie
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prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w
Brzesku; Głosowano jednogłośnie
4) Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała stawki czynszu wynajmu
stanowiące stawkę wywoławczą do przetargu na wynajem lokali użytkowych
położonych w budynku stanowiącym własność Gminy Brzesko, zarządzanym przez
MZGM Brzesko, zlokalizowanym w Brzesku, przy ulicy:
1) ul. Ogrodowej nr 6 - lokal o powierzchni: 32,90 m2 przeznaczony na działalność
handlowo-usługową - Miesięczna stawka czynszu jako stawka wywoławcza do
przetargu na najem ww. lokalu użytkowego wynosi: 42,00 zł za 1,0 m2 netto ;
2) ul. Uczestników Ruchu Oporu nr 18 ( w tzw. Ogrodzie Jordanowskim)
lokal o powierzchni: 22,62 m2 przeznaczony na działalność handlowo-usługową Miesięczna stawka czynszu jako stawka wywoławcza do przetargu na najem ww.
lokalu użytkowego wynosi: 38,00 zł za 1,0 m2 netto. Do czynszu zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.Powyższe stawki zostały ustalone przez biegłego
rzeczoznawcę.
3) Komisja przyjęła do wiadomości wniosek mieszkańców Mokrzysk dot. budowy
chodnika na ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach - wyjaśnienia do pisma mieszkańców
przedstawił Radny, Przewodniczący komisji Bogusław Sambor przedstawiając opinię
sołtysa wsi Mokrzyska, a zarazem radnego na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Komunalnej dot. złożonego wniosku.
4) Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z zakupem „ Broni
Palmera”; objaśniła komisji Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Danuta Zięba –
projekt uchwały został przegłosowany przez komisję jednogłośnie
5) Zapoznano się z pismem dot. wyznaczenia UM w Brzesku jako miejsca
wykonywania kary ograniczenia wolności na rok 2020 dla 30 osób skazanych.
6) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020. Głosowano jednogłośnie
7) Komisja zapoznała się z pismem Pani L.G oraz nauczycieli dot. pozostawienia
pawilonu zielonego w strukturach w PSP nr 2 w Brzesku i przyjęła do wiadomości.
Ad. 5. Informacja na temat realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w roku 2019.
Komisja zapoznała się z informacją na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji gminnych.
Ad.6. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.
Zapoznano się z Informacją w sprawie stanu sanitarnego i estetycznego Miasta Brzeska ze
szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
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Ad. 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -Analiza pism skierowanych do
rozpatrzenia na komisje.
Analizy pism i projektów uchwał komisja dokonała w pkc.4

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Bogusław Sambor
zamknął obrady 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
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