Rada Miejska w Brzesku

Komisja Gospodarki Finansowej
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Komisji Rewizyjnej

Protokół nr 2 /2019
Posiedzenie w dniu 27 lutego 2019 – posiedzenie wspólne
Obrady rozpoczęto 27 lutego 2019 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 15:30
tego samego dnia.
W posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Burmistrz Tomasz Latocha
Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;
Dyrektor Bogdan Dobranowski
Prezes Spółki BZK Janusz Filip
Skarbnik Celina Łanocha
Dyrektor Barbara Kuczek

AD. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji Gospodarki Finansowej przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny
Bogusław Sambor, który powitał wszystkich zebranych na wspólnym posiedzeniu 3komisji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad
komisji Gospodarki Finansowej.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Nr 1.
Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
posiedzenia komisji.

Bogusław Sambor przedstawił proponowany porządek
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Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji ?.
Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie przyjętego planu pracy komisji na 2019 rok, kiedy
komisja zrealizuje przyjęte w planie pracy zagadnienia z miesiąca lutego br.
Przewodniczący komisji Bogusław Sambor odpowiedział radnemu, że w miesiącu marcu na
posiedzeniu komisji zostaną te punkty rozpatrzone.
Porządek posiedzenia komisji Gospodarki Finansowej został przyjęty jednogłośnie i
stanowi załącznik do protokołu 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
28 stycznia 2019 r.
4. Analiza projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej
opłaty na terenie Gminy Brzesko,
b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do realizacji
inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej planowania
przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod
tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
Gospodarki Finansowej odbytego w dniu 28 stycznia 2019 r.
Do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 stycznia 2019 roku nie
zostały wniesione żadne uwagi – protokół został przyjęty.

2|Strona

Ad.1. Następnie otwarcia posiedzenia komisji dokonała Przewodnicząca Komisji
Skarg Wniosków i Petycji radna Anna Lubowiecka, która powitała wszystkich zebranych
na wspólnym posiedzeniu 3 komisji.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca komisji stwierdziła prawomocność
obrad komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Nr 1.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji:
1. Rafał Cichoński
2. Jadwiga Dadej
3. Piotr Duda
4. Anna Lubowiecka
5. Jarosław Sorys – Lista obecności stanowi załącznik druk nr.1.
Ad.2. Przewodnicząca Komisji Anna Lubowiecka przedstawiła proponowany porządek
posiedzenia komisji.
Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji ?. uwag radnych
brak – porządek został przyjęty.
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Analiza projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki
tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
4. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do realizacji
inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej planowania
przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod
tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
6.Zamknięcie posiedzenia komisji.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik druk nr 2.
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Ad.1. Następnie otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej radny Piotr Duda, który powitał wszystkich zebranych na wspólnym
posiedzeniu 3 komisji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność
obrad komisji Rewizyjnej. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Nr 1.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji:
1. Barbara Borowiecka
2. Piotr Duda
3. Anna Lubowiecka
4. Bogusław Sambor
5. Jarosław Sorys
Ad.2. Przewodniczący Komisji
posiedzenia komisji.

Piotr Duda

przedstawił proponowany porządek

Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji ?.
Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie realizacji planu pracy komisji w temacie
Informacji PUP w Brzesku dot. sytuacji na rynku pracy.
Odpowiedzi radnemu udzielili Przewodniczący komisji Piotr Duda oraz Burmistrz
Tomasz latocha – zostało uzgodnione z Panem Dyrektorem PUP iż taka informacja zostanie
przekazana do analizy w miesiącu marcu br.
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty
załącznik do protokołu Nr 2.

jednogłośnie, stanowi

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Analiza projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki
tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do realizacji
inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej planowania
przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod
tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
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6.Zamknięcie posiedzenia komisji.
W dalszej części wspólnego posiedzenia komisji przeanalizowano:
Ad.4. Analiza projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej
opłaty na terenie Gminy Brzesko,
b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Burmistrz Tomasz Latocha oraz Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawili
zagadnienia dot. potrzeby podwyżki cen za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu
Gminy Brzesko , odpadów segregowanych i nie segregowanych wg. załącznika do protokołu.
Przedstawili wyliczenia oraz przyczynę takiego dużego wzrostu cen .
Pan Grzegorz Brach - omówił projekty uchwał jw. Przedstawił temat zbiórki odpadów
komunalnych , wielkości opłat ponoszonych z tytułu zbiórki odpadów i wywóz na wysypisko
śmieci. Przybliżył wielkości obowiązujących do chwili obecnej cen oraz propozycje opłat na
rok bieżący. Zwrócił uwagę na fakt, by gmina mogła spokojnie zbierać odpady komunalne
od mieszkańców i mieć środki w budżecie na inne prace z tym związane musimy
zadeklarować wyższe stawki za odbiór odpadów. Jest propozycja zmiany opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów w wysokości 15 zł/ za jedną osobę w gospodarstwie. Wszystkie
gminy muszą dokonać takiej zmiany ponieważ wymusza to na nas system. Była wcześniej
propozycja by stawka wynosiła 16 złotych na osobę w rodzinie, jednak po ukazaniu się w
mediach nieprzychylnych opinii ustaliliśmy , że pozostanie stawka w wysokości 15 zł ale od
jednej osoby. Zmianie ulegnie tylko to, że opłata będzie liczona na osobę, a nie na rodzinę
tak jak jest obecnie. Burmistrz przybliżył co składa się na wielkość stawki , nie jest to tylko
opłata za odbiór kosza spod domu . Następnie burmistrz przedstawił jakie obowiązują stawki
w ościennych gminach i miastach. Nie prawdą jest, że przyjmując taki system odbioru i
zagospodarowania odpadów tą uchwała usuwamy ulgi dla rodzin wielodzietnych i mniej
zamożnych. Burmistrz przybliżył w jaki sposób może być świadczona ta pomoc dla rodzin.
Burmistrz odniósł się do tematu ustalenia częstotliwości wywozu odpadów ze wsi i miasta.
System odbioru odpadów musi się bilansować , nie jest to system socjalny.
Radna Barbara Borowiecka – zwróciła uwagę, że z przygotowanego zestawienia cen i
planowanych podwyżek z gmin sąsiednich wynika, że stawki te są niższe , tylko w Gminie
Szczurowa będą obowiązywać takie same stawki.
W dyskusji z udziałem Panów Burmistrzów komisja odniosła się do propozycji wywozu
odpadów komunalnych jeden raz w miesiącu, a tym samym lepszej segregacji i wówczas
stawki opłat będą dla mieszkańców niższe niż te zaproponowane , oraz częstotliwości
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odbioru śmieci z budynków wielorodzinnych częściej niż z gospodarstw indywidualnych.
Członkowie komisji zwrócili uwagę na sposoby różnicowania mieszkańców wsi i miasta w
temacie częstotliwości wywozu odpadów.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do systemu zbiórki odpadów komunalnych i
różnicowania w tej kwestii mieszkańców wsi i miasta, który jest już od dawna zauważalny.
Inaczej są traktowani mieszkańcy wsi, a inaczej mieszkańcy miasta. Radny nawiązał do
zagadnień związanych z udzielaniem pomocy socjalnej dla rodzin ze strony państwa jak
również zbyt wysokiej propozycji stawki opłat za wywóz odpadów. W przedstawionych
zestawieniach i wyliczeniach kosztów odbioru i wywozu odpadów brak jest wyliczeń
matematycznych jak również wyliczenia stawki w przypadku wywozu 1 raz na miesiąc.
Radny przedstawił jakie wyliczenia winny znaleźć się w informacji . W poprzednich latach
takie szczegółowe wyliczenia były przedstawiane, w dyskusji nad ustaleniem cen stawek ,
obecni byli również Prezes BZK i Pani Kierownik Zięba, gdzie podawane były koszty
odbioru śmieci przez spółkę , koszty zatrudnienia pracowników itp. Radny zauważył, że już
wcześniej komisje obradowały w tym temacie i wyraziły swoje opinie i śmie twierdzić, że
te opinie zostały wydane na podstawie czegoś , czyli tych wyliczeń. W przedstawionych
informacjach brak jest wielu danych, a niestety w niektórych przypadkach podwyżka jest
70-80 % .
Radny Rafał Cichoński Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich przedstawił jaka
dyskusja odbywała się na posiedzeniu komisji kiedy opiniowano propozycje stawek opłat za
odbiór odpadów komunalnych. Komisja poprosiła o wiele wyjaśnień Panią Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska i wszystkie zapytania zostały szczegółowo wyjaśnione.
Komisja Spraw Obywatelskich świadomie podjęła decyzję i wyraziła opinię o wysokości
stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział, że koszty funkcjonowania Spółki BZK zapewne
przedstawi Pan Prezes Spółki. Następnie Burmistrz odniósł się do tematu odbioru odpadów
zielonych z terenów wiejskich .
Radny Jarosław Sorys – wyjaśnił, że jeśli zostaną podane wyliczenia co składa się na
propozycje stawki to będzie wówczas porównanie skąd te propozycje ceny się wzięły.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – przedstawił komisji jak wzrosły ceny za odbiór i
utylizacje odpadów komunalnych w ostatnich latach .
Następnie Burmistrz Tomasz Latocha udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Sorysa,
czy po przeprowadzonej reorganizacji Urzędu Miejskiego zaszły jakieś zmiany w wysokości
wynagrodzenia pracowników. W wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego wynagrodzenia
pracowników nie uległy zmianie.
Radny Bogusław Sambor stwierdził, że przedstawione komisji wyliczenia na pewno są
wiarygodne, a przed posiedzeniem komisji jeśli radny ma zapytania dodatkowe, to może się
zwrócić do merytorycznego wydziału o dodatkowe informacje.
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Wyrażoną przez radnego opinię poparł Burmistrz Tomasz Latocha, merytoryczni pracownicy
UM służą pomocą i wyjaśnieniami.
Radny Leszek Klimek odniósł się do wyliczeń przedstawionych przez radnego Sorysa ,
który stwierdził iż w niektórych przypadkach podwyżka będzie wynosiła około 300 %. Radny
stwierdził, że nie ma takiej podwyżki – przedstawił własne wyliczenia.
Przybyły na posiedzenie komisji Prezes Spółki BZK Janusz Filip odniósł się do kosztów
odbioru odpadów komunalnych i cen, wyjaśnił kwestie wynagrodzeń pracowników spółki jak
również wyliczył co się składa na opłaty i ceny odpadów komunalnych zmieszanych i
odpadów segregowanych, jakie stawki będą obowiązywały w roku 2019, na jaką kwotę został
rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów.
W dyskusji komisja odniosła się do tematu odbioru odpadów segregowanych i kosztów z
tego tytułu oraz jakie koszty musi ponieść BZK by te odpady odebrać od mieszkańców.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przybliżył komisji wyniki prowadzonych oraz starań
związanych z propozycja utworzenia w Gminie Brzesko PSZOK.
Burmistrz Tomasz Latocha przedstawił radnym propozycje by obecne tereny którymi
dysponuje spółka BZK na ulicy Przemysłowej oddać pod budownictwo , a bazę BZK
wyprowadzić poza miasto.
Radna Anna Lubowiecka zapytała, czy ustalenie stawki 15 zł/1 osobę zabezpieczy gminie
wszystkie koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych ?
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział, że 15 zł/ 1 osobę jest stawką
minimalną.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że były wcześniej przekazywane informacje o
potrzebie zwiększenia opłat za odbiór śmieci i taką wiedzę mieliśmy. Radna odniosła się do
pisma skierowanego przez mieszkankę Osiedla Kopaliny – Jagiełły dot. wysprzątania śmieci
zalegających na osiedlu. Przedstawiła jakie prace w tym zakresie zostały podjęte przez Zarząd
Osiedla Kopaliny – Jagiełły.
Burmistrz Tomasz Latocha przedstawił jakie zostały podjęte działania porządkowe ze
strony urzędu by wskazany teren został wysprzątany.
Radna Barbara Borowiecka zaproponowała, by część środków finansowych z opłat za
wywóz odpadów przeznaczono na zakup koszy na śmieci i koszy na zanieczyszczenia od
zwierząt oraz rozdysponować je na terenie miasta i sołectw w miarę potrzeb.
Radny Rafał Cichoński odniósł się do tematu segregacji śmieci w budynkach
wielorodzinnych na ternie miasta. Zapytał Prezesa Spółki BZK, czy są szanse by kosze na
segregacje były zamykane na klucz tak, by postronne osoby nie mogły się do nich dostać.
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W dyskusji Prezes BZK Janusz Filip przybliżył komisji jak działa system odbioru odpadów
komunalnych , analizowano potrzeby opracowania nowego systemu odbioru gabarytów ,
należy pochylić się nad kwestią odbioru styropianu.
Radny Jarosław Sorys poprosił prezesa BZK o podanie ilości produkowanych śmieci przez
Gminę Brzesko wg. danych z roku ubiegłego. Poprosił o takie zestawienia ponieważ
podejmując decyzje o przyjęciu stawki 15 zł/1 osobę, co daje prawie 70 % wzrost ceny musi
mieć jakieś wyliczenia na których może się oprzeć przekazując te informacje mieszkańcom.
Mając takie kalkulacje będzie łatwiej ludziom wytłumaczyć, nie jest to żadna złośliwość z
jego strony bo takie informacje w latach poprzednich radni otrzymywali. Chciałby znać
podstawy i skutki aż takiej wielkiej podwyżki opłat. Radny wskazał swoje uwagi do
propozycji stawek np. dlaczego jest propozycja 15 złotych od osoby co daje kwotę 450
tysięcy więcej niż potrzebujemy. Na zapytanie radnego odpowiedzieli kolejno Burmistrz
Tomasz Latocha i Grzegorz Brach, przedstawiono co się na ta cenę składa.
Radny Franciszek Brzyk zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji w temacie jw. –
uzasadnił swój wniosek. To, że nasza firma odbiera odpady jest to duże usprawnienie dla
gminy , należy jednak uszczelnić system odbioru odpadów w taki sposób by wszyscy
mieszkańcy płacili za śmieci.
Radny Jarosław Sorys nawiązał do akcji sprzątania śmieci , dzikich wysypisk. Radny
stwierdził, że na gruntach prywatnych śmieci winien sprzątać i płacić za nie właściciel
gruntu, a nie gmina. Radny poddał pod uwagę propozycje - na terenach wiejskich śmieci
zmieszanych jest znacznie mniej, może należy rozważyć propozycje by wywóz był 1 x
w miesiącu. Należy poinformować mieszkańców o potrzebie jeszcze większej segregacji
odpadów np. odpadów zielonych i wówczas propozycje stawek ulegną obniżeniu .
W mieście zbieranych jest dużo więcej odpadów zielonych niż na wsi. Radny jako przykład
podał Gminę Dębno gdzie odpady są zbierane 1 x w miesiącu , a opłata wynosi 8 zł.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział radnemu, że oczekuje od radnego iż
złoży taki wniosek by odpady były odbierane 1 x w miesiącu.
Radny Franciszek Brzyk – stwierdził, że odbędą się zebrania na sołectwach , należy
zaproponować mieszkańcom możliwość odbioru 1 x w miesiącu. Sam rozwiał z wieloma
mieszkańcami, mieszkańcy się już przyzwyczaili do dwukrotnego wywozu i ciężko będzie to
zmienić.
Radny Bogusław Sambor odniósł się w swojej wypowiedzi do zagadnień związanych z
propozycją zmiany wywozu odpadów na 1 x w miesiącu, sposobu wyliczania cennika opłat.
Adwocen do radnego Sorysa dlaczego konkretne wyliczenia nie zostały członkom komisji
wcześniej przedstawione.
W krótkiej dyskusji komisja odniosła się do tematu przygotowania materiałów na posiedzenia
komisji , kondycji finansowej Spółki BZK , wielkosci strat spółki , częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych oraz częstotliwości odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych.
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Radna Barbara Borowiecka odniosła do wypowiedzi na temat częstotliwości odbioru
śmieci na wsi, co mogłoby wpłynąć na mniejsza cenę niż w mieście , uważa, że jesteśmy
gminą miejsko – wiejska i nie powinniśmy różnicować stawek.
Radny Rafał Cichoński przypomniał rozmowę z Prezesem Spółki BZK i propozycje stawki
w wysokości 17 zł/1 osobę zaproponowaną przez Pana Prezesa.
Radny Jarosław Sorys- zapytał ile konkretnie śmieci produkuje mieszkaniec wsi, a ile
mieszkaniec miasta. Takie dane były podane w roku ubiegłym i wyszło wówczas, że
mieszkaniec wsi produkuje mniej śmieci niż mieszkaniec miasta.
Pan Grzegorz Brach – odpowiedział, kryterium było ilość mieszkańców , a nie kto mieszka
na wsi, a kto w mieście. Każdy powinien ponosić koszty za odbiór odpadów , odpowiadamy
za to wszyscy solidarnie , nie ma przywilejów z tego tytułu. Możemy zapytać mieszkańców,
czy chcą wywóz 1 x w miesiącu , czy 2 x w miesiącu.
Radny Franciszek Brzyk zaproponował ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów,
zobaczymy wówczas jacy się zgłoszą oferenci i za jaką kwotę. Uszczelnienie systemu
odbioru tych odpadów jest najlepszym rozwiązaniem w chwili obecnej.
W dyskusji odniesiono się do sposobu egzekwowania zaległości z tytułu opłat za odbiór
odpadów komunalnych w Gminie Brzesko.
Ad.5. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do
realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej
planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów
przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
Informacje w wersji pisemnej radni otrzymali przed posiedzeniem komisji. Temat omówił
Dyrektor Bogdan Dobranowski.
W dyskusji nad sprawozdaniem komisja analizowała zagadnienia:
Radny Franciszek Brzyk zapytał w sprawie realizacji inwestycji zaplanowanych do
wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego ;
Radna Anna Lubowiecka zapytała w sprawie zakupu kontenera dla potrzeb LKS w
Szczepanowie oraz złożenia wniosku do programu Sportowa Polska celem pozyskania
środków finansowych;


Radna Barbara Borowiecka zapytała w sprawie przebudowy chodników na
osiedlu Jagiełły oraz odbytym spotkaniu z Prezesem SM i podjętych ustaleniach na
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 tym spotkaniu, wielkosci środków finansowych na remonty dróg lokalnych z
funduszy unijnych, zapytała czy gmina skorzysta z tych środków ?.
 Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie partycypacji i porozumienia z
przedsiębiorstwami w sprawie budowy drogi do terenów przemysłowych, oraz
terenów gminnych na Buczu, pozyskania środków finansowych na budowę wieży
widokowej na Bocheńcu.
Na wszystkie zapytania odpowiedzi udzielili Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach oraz
Dyrektor Bogdan Dobranowski.
Po dyskusji opinia komisji: Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały komisje Informacje o
realizacji inwestycji wykonanych i niewykonanych w roku 2018 oraz pozytywnie ocenia
przygotowania do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019 wraz z informacją
dotyczącą planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania
terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej – stan realizacji i
przygotowań.
Następnie komisje wyraziły opinie o treści:
 Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie
Gminy Brzesko. Komisje wnioskują o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości:


15 złotych za jedną osobę w rodzinie miesięcznie, jeżeli odpady zbierane i odbierane są
w sposób selektywny – głosowano :
Komisja Gospodarki Finansowej : 4 za, 1 wstrzymujący
Komisja Skarg i Wniosków : 2 za, 3 wstrzymujące
Komisja Rewizyjna: 4 za, 1 wstrzymujący



30 złotych za 1 osobę w rodzinie miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w
sposób selektywny:
Komisja Gospodarki Finansowej : 3 za, 2 wstrzymujący
Komisja Skarg i Wniosków : 3 za, 2 wstrzymujące
Komisja Rewizyjna: 3 za, 2 wstrzymujący
 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za odpadami komunalnymi – głosowano:
Komisja Gospodarki Finansowej : jednogłośnie
Komisja Skarg i Wniosków : jednogłośnie
Komisja Rewizyjna: jednogłośnie
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Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i
pism.
W sprawach bieżących komisje zaopiniowały:


Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały ze zmianą, w sprawie zmiany
uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za
nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego
parkowania i sposobu pobierania tych opłat; Komisje wnioskują o wprowadzenie
dodatkowych ulg w załączniku nr 2 do powyższego projektu uchwały w pkc.2 ppkt.”n” o
treści: „n. pojazdy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia oraz
Zasłużonych Dawców Przeszczepów zaopatrzone w stosowne identyfikatory –
stawka zerowa.”
Projekt uchwały szczegółowo omówił Radny Jarosław Sorys. Komisja
zapoznała się również z wnioskami i opiniami pozostałych komisji Rady do projektu
uchwały , wyraziła swoją opinię w tej kwestii jak wyżej.
Komisja Gospodarki Finansowej : 4 za, 1 wstrzymujący
Komisja Skarg i Wniosków : jednogłośnie
Komisja Rewizyjna: jednogłośnie
 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały komisje projekty uchwał w sprawach:
1) Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;
2) zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na
budowę chodników;
3) zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia
2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Projekty uchwał objaśniła Skarbnik Celina Łanocha. Do projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej radny Jarosław Sorys zgłosił zapytanie dot. wydatków w dziale
900 gospodarka odpadami komunalnymi oraz ewentualnej nadwyżki budżetowej w z tego
tytułu.
 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały komisje projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku.
Projekt uchwały objaśnił Pan Grzegorz Brach.
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 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały komisje sprawozdanie z wykonania Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Brzesko w 2018 roku.
Sprawozdanie omówił Pan Grzegorz Brach.
 Komisja przyjęła do wiadomości wniosek Pana M.P. dot. zwolnienia z waloryzacji
czynszów w 2019 roku należnych z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego na
placu targowym w Brzesku.
Wniosek omówił Pan Grzegorz Brach, który stwierdził, że jeśli zwolnimy z
waloryzacji jeden podmiot to na pewno będą kolejne wnioski o takie same zwolnienia.
Na zapytania komisji, czy w latach poprzednich takie zwolnienia były stosowane Pan
Brach odpowiedział, że w chwili obecnej nie posiada takich informacji. Na kolejne
posiedzenie komisji rozezna temat bardzo dokładnie i przekaże komisji informacje.
 Komisje wnioskują do Burmistrza o przedstawienie propozycji stawek przy odbiorze
odpadów komunalnych zmieszanych z terenów wiejskich przy odbiorze co 3 tygodnie
oraz 1 raz na miesiąc. Głosowano:
Komisja Gospodarki Finansowej : jednogłośnie
Komisja Skarg i Wniosków : jednogłośnie
Komisja Rewizyjna: jednogłośnie
Wniosek zgłosił radny Jarosław Sorys.
 Komisje wnioskują do Burmistrza o zabezpieczenie w budżecie gminy środków
finansowych na zakup koszy na śmieci i zamontowanie ich na osiedlach i sołectwach
w miarę potrzeb. Głosowano:
Komisja Gospodarki Finansowej : 2 za, 2 wstrzymujący
Komisja Skarg i Wniosków : 3 za - jednogłośnie
Komisja Rewizyjna: 3 za, 1 wstrzymujący
Wniosek zgłosiła radna Barbara Borowiecka.
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad wspólnych komisji Przewodniczący Komisji Anna
Lubowiecka, Piotr Duda i Bogusław Sambor zamknęli obrady komisji.
(Pełna treść dyskusji- płyta CD stanowi załącznik w aktach komisji)
Przewodniczący Komisji:
………………………
……………………….
( Bogusław Sambor) ( Anna Lubowiecka)

……………………...........
( Piotr Duda)

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska
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Zespół ds. Samorządowych

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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