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Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Komunalnej, ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Protok6l nr 812019
8 Posiedzenie w dniu 19 sierpnia 2019
Obrady rozpoczgto 19 sierpnia 2019 o godz.09:0b, azakofirczono o godz. ll:00
tego samego dnia.

W posiedzeniu wziglo udzial4 czlonk6w.

Obecni:

l. Marcin Ciurej
2.Leszek Klimek
3. Zbigniery+ano€ha
4. Boguslaw Sambor
5. Kamil Tr4ba
Ponadto udzial w posiedzeniu wzigli:

1. ZastgpcaBurmistrza GrzegorzBrach;
2. Dyrektor Bogdan Dobranowski;
3. Dyrektor Renata pacura;
4. Skarbnik Gminy Celina Lanocha;
5. Inspektor Anna Wajda
Ad. 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczyl Przewodnicz4cy Komisji Radny Leszek
Klimek kt6ry
powital wszystkich zebranych na posiedzeniu -komisji. i.ta podstawie listy obecnoSci
Przewodniczqcy komisji Leszek Klimek stwierdzil p.u*orno.roSi obrad komisji.
Listy
obecnoSci stanowi4 zalqcznik do protokolu.

Ad. 2. Prryjgcie porz4dku posiedzenia.

Przewodnicz4cy Komisji Leszek Klimek przedstawil proponowany porzqdek posiedzenia
komisji. Zapytal, czy sq uwagi do przedstawionego poir4ah posieAzenia'komisji?. Uwag
'
radnych brak - porz4dek posiedzenia zostal przyjgtyjednogiosnie - zalycznik
do pritokolu.

l. otwarcie

posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2. PrzyjEcie porzqdku posiedzenia.

3. Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia komisji odbytego w
dniu 5 Lipca 2019 r.

4. Ocena stanu zadluZenia Gminy. Stan SciEgalnoSci podatk6w i oplat lokalnych.

5. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje - sprawy biez4ce i wolne wnioski.

Ad. 3. Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 5 Lipca 2019 r.

Do protokolu z

posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej odbytego
05 Lipca 2019 r. nie wniesiono zadnych uwag - protok6l zostal przyjgty.

w

dniu

Ad. 4. Ocena stanu zadluZenia Gminy. Stan Sci4galnoSci podatkriw i oplat lokalnych.
Skarbnik Gminy Celina Lanocha przedstawila komisji wedlug zal4cznrka do protokolu
informacje dotycz4c4 realizacji dochod6w budzetu Gminy Brzesko z tytulu podatku od
nieruchomo6ci, podatku rolnego, podatku leSnego i podatku od Srodk6w transportowych za
2019 rok oraz zalegloSci podatkowych zalata ubiegle wg. stanu na dzieh 30.06.2019 rok oraz
Informacje w sprawie ksztahowania sig przychod6w, rozchod6w, wynik6w budzetu
i zadluhenia Gminy Brzesko w I p6lroczu 2019 roku;

W dyskusji Rady Leszek Klimek zwrocil uwagg na bardzo dobr4 Sci4galnoS6

podatk6w.

Realizacja wplyw6w ztego tytulu w 54o/o zapol roku jest bardzo wysoka.

Innych pytari w dyskusji brak.

Ad.5. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje
wnioski.

-

sprawy bieZ4ce i wolne

W sprawach bie24cych zaopiniowano:

l.

Porytywnie jednoglo5nie zaopiniowano projekty uchwal w sprawach:

1)

wyrazenia zgody na zbycie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoSci
gruntowej. Projekt uchwaly omriwil Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach uwag komisji brak.

2) wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla
kt6rych zarz4dcq jest Burmistrz Brzeska; Projekt uchwaty om6wil zastgpca

Burmistrza Grzegorz Brach oraz Dyrektor Bogdan Dobranowski - uwagi
czlonk6w komisji dot. mo2liwoSci wprowadzenia do treSci uchwaly zapisr6w
dot. rewaloryzacji przyjeffch stawek oplat.
3) ustalenia planu sieci publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez
Gming Brzesko, a tak2e okreslenia granic obwod6w publicznych szk6l
podstawowych prowadzonych przez Gming Brzesko od dnia 01.09.2019 r.
Projekt uchwaly omriwil Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach - uwag

komisji brak.

4) przyi?cia Gminnego Programu opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na lata
2019-2022. Projekt uchwaty omriwil Zastgpca Burmistrz a Grzegorz Brach
oraz Dyrektor Bogdan Dobranowski ;
s) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowyn Gminy
Brzesko na lata 2019-2023; Projekt uchwaly omtfwil Zastgpca Burmistrza
Grzegorz Brach oraz Inspektor Anna Wajda;
wyrazenia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci Gminy Brzesko.
Projekt uchwaly omr6wil Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach oraz Dyrektor
Renata Pacural
7) wyboru lawnik6w na kadenci E 2020-2023- projekt uchwaly omrfwil Zastgpca
Burmistrza Grzegorz Brach;
6)

8) w sprawie

ustalenia oplat za uslugi zwiqzane z poch6wkiem zwlok i korzystaniem
z cmentatza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko. projekt
uchwaly omtiwil Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach oraz Dyrektor Bogdan

Dobranowski

I

2.

Komisja ptzyjgla do wiadomoSci pismo SM w Brzesku dot. dofinansowania z budzetu
Gminy Brzesko plac6w zabaw.

J.

Zapoznano siE z Zarz}dzeniem Burmistrza Brzeska Nr 1 85/32019 w sprawie przejgcia
darowizny nieruchomoSci polo2onych w Brzesku. Do treSci zarz1dzenia odniosla sig
Dyrektor Renata Pacural

4.

Pozytywnie jednogloSnie zaopiniowala komisja przedlu2enie dzieraawy dzialek na
czas nieoznaczony - ta sama nieruchomoSd, ten sam dzier?awca
- dzier1awa bgdzie

przedltlona

w roku 2019 jak nilej:

Wniosek

jak nizej om6wil

Burmistrz a Grzegorz Brach ;

l/Dzialki polo2one u' Brzesku,pyzy ulicach wymienionych poni2ej:
Lp.

Nr dzialki

przeznaczenie

Opis

-

poloZenie

Zastqpca

I

8l

l/l

425/28

II

pojemniki na odzieZ

ul. Jana Pawla

uZywana

ul. Czarnowiejska

(powstala

zpodzialu
dzialki nr:

ul. Solskiego
ul. 19 Stycznia

42st5)
5031r

t676t5
7,0 m2

)

2747117

Kiosk handlowy

os.

garaae tymczasowe

ul. Kr6lowej Jadwigi

Wl. Jagielly

(powstala

zpodzialu
dzialki
nr:27 47 l15)

-36,0 m2
1109/33,

3

2183113

ul. Browarna

(powstala

zpodzialu

dzialkinr:
2183t9),
60,0 m2

ZlDzialki polo2one na terenie Gminy Brzesko:

Lp.

Nr dzialki

1

63611

,

1633,1634,

3

1227

4

-

-

0,25ha

-

pow. 0,0096 ha

pow.0,09 ha

807,3621- pow. 4,0 m2
32412

-

pow. 2,0 m2

353 - pow. 1,0 m2
325 - pow. 2,0 m2
182914,840 - pow. 2,0 m2
28912,122414- pow. 3,0 m2

491*pow.2,Om2

Przeznaczenie

Opis

uprawy rolne

obrgb Mokrzyska-Bucze

dojazd do nieruchomoSci,
zieleri przydomowa

obrgb Mokrzyska-Bucze

zieleri przydomowa

obrgb Jasier[

Pojemniki zodzieZ4

Jadowniki

uZywan4

Sterkowiec
Wokowice
Szczepan6w

Porgba Spytkowska
Jasieri

Okocim

3l przedluienie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony - ten sam lokal, ten sam Najemca - najem bgdzie
przedluZony w roku 20 I 9

- Lokal uZytkowy poloZony w Brzesku wymieniony poniZej:

Lp.

Pow. lokalu

przeznaczenie

I

28,10 m2

Lokal handlowy nr 15B na
placu targowym- dz. ewid. nr
I

Opis

-

polo2enie

Brzesko, ul. Glowackiego 40

883/4

Po wyczerpaniu porz4dku obrad komisji Przewodnicz4cy komisji Leszek

Klimek

zarnk{rEl obrady komisji. Podzigkowalzaudzial i dyskusjg. @elna dyskusja komisji
CD zalqcznik w aktach komisji.)
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