Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Finansowej

Protokół nr 2/2020
2 Posiedzenie w dniu 20 lutego 2020
Obrady rozpoczęto 20 lutego 2020 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 11:10 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Barbara Borowiecka
2. Franciszek Brzyk
3. Leszek Klimek
4. Bogusław Sambor – nieobecny
5. Jarosław Sorys
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach
2. Prezes MPK Paweł Pabian
3. Komendant OSP Marian Czarnik
Ad.

1.

Otwarcie

posiedzenia

i

stwierdzenie

prawomocności

obrad.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji Radny Franciszek Brzyk
który powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności
stanowią załącznik do protokołu.
Ad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Wiceprzewodniczący Komisji Radny Franciszek Brzyk 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.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Bieżąca informacja na temat działalności spółki RPWiK w Brzesku.
4. Bezpieczeństwo - Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie
Gminy Brzesko w 2019 r.
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5. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
6. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2020, w tym
przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej – stan
realizacji i przygotowań.
7. Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
8. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu
16 stycznia 2020 r.
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania - w tym opiniowanie projektów uchwał,
rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad. 3. Bieżąca informacja na temat działalności spółki RPWiK w Brzesku.
W wyniku zaistniałej pomyłki Informacja zostanie przedstawiona przez Pana Prezesa RPWiK
na kolejnym posiedzeniu komisji w miesiącu marcu br.
W tym miejscu głos zabrał zaproszony na posiedzenie komisji Pan Prezes Spółki MPK
w Brzesku Paweł Pabian, który dokonał szczegółowego omówienia projektu uchwały w
sprawie Ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
W dyskusji nad projektem uchwały radni - członkowie komisji stwierdzili iż od
momentu likwidacji gimnazjów spółka utraciła stałe dochody , zachodzi konieczność
odnowienia taboru, więc zaproponowana podwyżka cen biletów spowoduje zapewne, że ten
deficyt będzie niższy. W dyskusji zadawano pytania dot. liczby pasażerów korzystających
z usług MPK , czy zaproponowany rozkład jazdy spełnia oczekiwania pasażerów. Pan Prezes
przedstawił komisji informacje związane z brakiem kierowców w spółce, niskim
wynagrodzeniem pracowników spółki. Prezes przedstawił ponadto wyliczenia w jaki sposób
zaproponowane podwyżki cen biletów wpłynął na kondycję finansową spółki oraz odniósł się
do kwestii jak na kondycje finansowa spółki wpłynęła likwidacja przewozów gimnazjalnych ,
funkcjonowania linii MPK od Ogródka Jordanowskiego do szpitala oraz obniżenia kosztu
przejazdu na tej linii.
Radny Franciszek Brzyk nawiązał do problemu jaki zgłaszają kierowcy MPK dot.
blokowania miejsc na przystankach przez BUSY , co powoduje bardzo duże niebezpieczeństwo
dla kierowców autobusów , którzy zmuszeni są przez to zatrzymywać w miejscach
niedozwolonych. Radny zawnioskował, mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów do Pana
Burmistrza Brzeska o uporządkowanie parkowania BUS na przystankach z których odjeżdżają
autobusy miejskie MPK, tak by została uregulowana sprawa czasu postoju i blokowania
autobusów MPK.
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Do wniosku radnego odniósł się Pan Prezes MPK Paweł Pabian, który poparł wniosek
radnego.
Radna Barbara Borowiecka – poprosiła o podanie wyników frekwencji pasażerów na
uruchomionych nowych liniach autobusowych.
Pan Prezes MPK Paweł Pabian odpowiedział na zapytanie radnej, przedstawił liczbę
pasażerów korzystających z poszczególnych linii komunikacyjnych. Zawieszona została linia
nr 9 o godzinie 19.15 do Okocimia. Z pozostałych linii jest więcej osób korzystających
z przewozów.
Po dyskusji opinia i wniosek komisji:
1. Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza
Brzeska o uporządkowanie parkowania BUS na przystankach
z których odjeżdżają autobusy miejskie MPK, tak by została uregulowana sprawa czasu
postoju i blokowania autobusów MPK. Głosowano jednogłośnie
2. Pozytywnie, zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia stref i cen urzędowych za
usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w
Brzesku – głosowano 3 za, 1 wstrzymujący ;

Ad. 4. Bezpieczeństwo - Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
( Szczegółową pisemną informację radni otrzymali w wersji elektronicznej).
Radny Franciszek Brzyk przypomniał, że powyższe informacje były omawiane na wszystkich
dotychczasowych posiedzeniach komisji. Zwrócił się z prośbą o zadanie pytań zaproszonemu
na posiedzenie komisji Prezesowi Gminnemu OSP Panu Marianowi Czarnikowi.
Pytań Radnych brak.
W związku z powyższym Pan Franciszek Brzyk podziękował za przybycie na posiedzenie
komisji Panu Czarnikowi oraz za przedstawienie na komisjach wyczerpujących informacji.
Należy się cieszyć z tego, że OSP działają dobrze i są w chwili obecnej dobrze wyposażone.
Rady Jarosław Sorys zauważył, że w ostatnim czasie pojawił się taki trend, że OSP przejmują
wiele obowiązków za PSP. Radny uzasadnił swoje spostrzeżenia. My jako gmina ponosimy
wielkie koszty na utrzymanie OSP poprzez ich doposażenie, szkolenia strażaków itp.bo wiemy
iż jest to priorytet, a nie mamy wpływu na nic.
Radny Franciszek Brzyk nawiązał do wypowiedzi radnego Sorysa. Stwierdził iż ustawy
wyraźnie mówią o zakresie obowiązków OSP, również na gminę ustawa nakłada obowiązek
ochrony p. pożarowej. Stwierdził, że w naszej gminie jest siedziba Powiatowej Straży Pożarnej
dlatego też ta współpraca z jednostkami OSP jest odpowiednia.
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Pan Marian Czarnik przybliżył jak przebiega współpraca z Państwową Strażą Pożarną na
terenie Gminy Brzesko oraz na terenie Powiatu Brzeskiego min. w Gminie Czchów, współpraca
z RPWiK.
Po dyskusji Radny Franciszek Brzyk podziękował panu Komendantowi za przygotowanie
i przedstawienie informacji oraz za udział w posiedzeniach komisji.
Po dyskusji opinia komisji:
Zapoznano się z informacjami dot. działalności OSP na terenie Gminy Brzesko
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko
w 2019 r.
Ad.5. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
Wiceprzewodniczący komisji Franciszek Brzyk – przypomniał, że na poprzednich
posiedzeniach komisji Pan Inspektor Węglowski przedstawił prezentację multimedialną
w temacie jw. Zapytał członków komisji, czy są zapytania do przesłanej prezentacji – pytań
radnych brak.
Pan Franciszek Brzyk stwierdził iż tak jak w przypadku OSP prowadzone działania są
odpowiednio przygotowane, pracownicy merytoryczni posiadają odpowiednie przygotowanie,
mają odpowiednią wiedzę i należy im za to podziękować.
Opinia komisji:
Zapoznano się z informacjami dot. realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i spraw obronnych i przyjęto do wiadomości.
Ad.6. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2020, w tym
przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej –
stan realizacji i przygotowań.
Dyrektor Bogdan Dobranowski przedstawił informacje w temacie jw. wg. sprawozdania
Burmistrza przygotowanego na zbliżającą się sesję Ray Miejskiej w dniu 26 lutego br.
W dyskusji Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach uzupełnił wypowiedź Pana Dyrektora
Dobranowskiego w sprawie współpracy Gminy Brzesko z władzami Firmy Can-Pack Brzesko,
Zasada, odbytych spotkaniach, wynikach prowadzonych rozmów o współpracy jak również
prowadzonych rozmów z przedsiębiorcami poszukujących terenów gminnych wielkosci od 640 ha pod montaż urządzeń fotowoltaicznych.
Radny Franciszek Brzyk – odniósł się informacji jakie ukazały się w ostatnim czasie
w mediach dot. realizacji zadań oświatowych przez gminy oraz brakach dofinansowania tych
zadań z budzetu państwa. Nałożone zadania na samorządy w tym zakresie muszą być
odpowiednio realizowane, a środków niestety dla samorządów brak.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach uzupełnił wypowiedź radnego Brzyka , stwierdził że
nie chce być prorokiem, ale za jakieś dwa lub trzy lata samorządy staną się nie wypłacalne.
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W krótkiej dyskusji odniesiono się do poruszonej kwestii dofinansowywania zadań
oswiatowych dla samorządów , niewypłacalności samorządów w latach przyszłych ,
funkcjonowania szkół , realizacji zadań oswiatowych.
Radny Jarosław Sorys skierował do Pana Dyrektora Dobranowskiego pytania dot:


Opracowania Studium , dokonywania punktowych zmian w tym Studium;



Opracowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Brzesko – Granice
i wprowadzonego zakazu zabudowy bliźniaczej, szeregowej w określonych terenach
i terenach zagrożonych, czynnych.



Wydanej decyzji środowiskowej dot. gruntów Jadowniki – Rędziny;



Pozyskania środków finansowych z Programu „ Mosty dla Regionów” na realizacje
inwestycji wykonania mostu do terenów inwestycyjnych przez inwestora, na
przykładzie konkretnej firmy radny wskazał możliwość poprowadzenia tej inwestycji
przez inwestora gdyby nie udało się pozyskać środków z zewnątrz na to zadanie.



Tereny w Buczu - radny przypomniał pomysł utworzenia w Buczu toru cartingowego.
Osobiście ten pomysł podoba mu się , byłaby to zapewne reklama dla Brzeska i byłby
za tym żeby to ponownie rozważyć.
Do propozycji radnego Sorysa odnieśli się członkowie komisji w dyskusji jak również
Dyrektor Bogdan Dobranowski.

Po dyskusji opinia komisji :
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja informacje na temat przygotowania do
realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2020, w tym przygotowania terenów
przeznaczonych pod. Tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej” .
Ad. 7. Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
Radny Franciszek Brzyk przypomniał, że powyższe sprawozdanie oraz projekt uchwały był
omówiony na wszystkich posiedzenia komisji, poprosił o zadawanie pytań.
Brak zapytań ze strony członków komisji.
Opinie komisji:
1. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brzesko” za 2019 rok.
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2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Brzesko w 2020 roku. - głosowano jednogłośnie;

Ad. 8. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 16 stycznia 2020 r.
Do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 stycznia 2020 roku uwag nie wniesiono
– protokół został przyjęty.
Ad. 9. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję - sprawy bieżące i wolne
wnioski.
1) Pozytywnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie Wystąpienia ze
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – głosowano jednogłośnie; pytań
radnych brak;
2) Przyjęto do wiadomości pismo Mieszkańca Brzeska z dnia 29 stycznia 2020 r. w
sprawie utworzenia parkingu przy ul. Głowackiego.
W dyskusji członkowie komisji odnieśli się do tematu rozszerzenia strefy parkingowej o teren
ul. Głowackiego.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, że w przyszłości należy się pochylić nad tą propozycją. Jeśli
warunki techniczne określone przez drogowców , policje i instytucje które się na tym znają
najlepiej stwierdzą, że może tam być dodatkowy parking to należy to przedyskutować, bo to
jest ważny temat szczególnie dla handlu.
Radny Franciszek Brzyk stwierdził iż należy wrócić do opracowanej koncepcji Rynku
brzeskiego ponieważ projektanci tego Rynku przygotowali również koncepcję sięgająca aż do
Placu Żwirki i Wigury i była tam zawarta również koncepcja rozszerzenia strefy parkingowej.
Był zaproponowany sięgacz , który pokazywał zagospodarowanie terenu przyległego do
Rynku. Była to bardzo fajna koncepcja stworzenia parkingów w tym miejscu. Należy się
zwrócić do Pana Dyrektora BOSiR by opracował propozycje stworzenia takich miejsc
parkingowych w tym miejscu mając na uwadze koncepcje z lat poprzednich.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie przez Pana Dyrektora BOSiR
propozycji rozszerzenia strefy płatnego parkowania obejmującego teren „Starego Miasta” –
głosowano jednogłośnie

3) Przyjęto do wiadomości pismo KD.XVIII.2121.1.96.2019.IO z dnia 17 grudnia
2019 r. dotyczące zapotrzebowania na przyjęcie skazanych do nieodpłatnych prac na
cele społeczne.
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4) Przyjęto do wiadomości Zarządzenia Burmistrza Brzeska z dnia
28 listopada 2019 roku Nr 353/2019 oraz Nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.
Zarządzenia omówił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach.
5) Zapoznano się i przyjęto do wiadomości 2 Opinie RIO w Krakowie w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Brzesko oraz o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy na 2020 rok. W dyskusji komisja
odniosła się do tematu wysokości wynagrodzeń dla pracowników obsługi i
podniesienia wysokości płacy minimalnej, dochodów gminy. Do treści Opinii RIO
odniósł się Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach. W dyskusji Pan Burmistrz
odniósł się do pozyskania innych źródeł finansowania dochodów gminy i
ograniczenia wydatków bieżących gminy.
Radny Franciszek Brzyk omówił zagadnienia oraz przedstawił własne
spostrzeżenia związane z wynagrodzeniem za prace pracowników obsługi oraz
podwyższenia płacy minimalnej , braku środków w budżecie gminy na zwiększenie
wynagrodzeń dla tych pracowników, możliwości pozyskania środków na ten cel.
6) Zapoznano się z pismem dot. remontu ulicy Zacisze w Brzesku.
Burmistrz Grzegorz Brach – odniósł się do przedstawionego pisma . zwrócił uwagę, że na
terenie Gminy jest wiele ulic, które wymagają naprawy. Jeśli są możliwości finansowe to
gmina wykonuje remonty, jeśli jednak nie ma środków na inwestycje to nie są one realizowane
i gmina musi czekać na środki zewnętrzne. Na dzień dzisiejszy takich środków brak, bo
wszystkie są wydane i przez najbliższe dwa lata raczej ich nie będzie. Do tego czasu z własnych
środków nie wybudujemy nic , żadnych nowych dróg. Jeśli pojawią się środki z Funduszu Dróg
Samorządowych to gmina musi mieć zabezpieczone środki jako udział własny. Jeśli będą
środki, wówczas będziemy wykonywać remonty cząstkowe ulic wymagających remontu.
Była przeprowadzona analiza stanu technicznego tej ulicy, nie ma tam zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych. Droga wymaga uzupełnienia, jednak na to
środków nie ma.
Radna Barbara Borowiecka - jako radna i przewodnicząca Osiedla Kopaliny – Jagiełły,
stwierdziła iż w związku ze złożonym jw. pismem radna przedstawiła własne uwagi do pisma
oraz propozycji remontu ulicy. Sprawa ulicy Zacisze jest sprawą ważną, ale również
przedyskutowaną już i przeanalizowaną dokładnie. Powyższy wniosek od 2015 roku zawsze
jest składany jako propozycja do burmistrza do projektu budżetu i co roku przedmiotowa
droga jest po części remontowana. Mieszkańcy zgłaszają wiele potrzeb, ale są również zadania
które muszą być zrealizowane w trybie natychmiastowym i też nie są ujęte w budżecie ze
względu na ograniczenia finansowe Gminy Brzesko. jako Przewodnicząca ZO Radna zwróciła
uwagę, że przedmowy wniosek jest wnioskiem ogólnego zebrania mieszkańców osiedla
i podobnie jak w latach poprzednich wnioski do projektu budżetu były kierowane do pana
Burmistrza i Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej po to , by zostały przedłożone na
merytoryczne komisje do zapoznania się i analizy. Są to bardzo ważne tematy dla wszystkich
dlatego też wnioski winny zostać analizowane lub przedstawione na komisjach, bo tylko w taki
sposób można się zapoznać z wnioskami mieszkańców. Złożone wnioski nie były
przedstawiane na komisjach , w związku z tym pani wnioskodawczyni po zapoznaniu się
z projektem budżetu gminy zwróciła się z pismem do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej,
udzielając tym samym odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2019 roku podpisane przez Pana
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Dyrektora Dobranowskiego. Pismo Pani KK. skierowała do Przewodniczącej RM w dniu
27 grudnia 2019 r. Radna zwróciła uwagę, że w miesiącu styczniu odbyły się posiedzenia
komisji i sesji i mimo to pismo nie zostało przedstawione. Burmistrz odpowiadając na pismo
w dniu 15 stycznia 2020 r. podtrzymał decyzję Pana Dyrektora Dobranowskiego i swoją
odpowiedź skierował do Rady Miejskiej. Radna jest zmartwiona pismem Przewodniczącej RM
udzielającej odpowiedzi na pismo wnioskodawczyni, bez przedstawienia wniosku Radzie
Miejskiej, który jest wnioskiem do projektu budżetu od 2015 roku, w czasie kiedy mamy
analizę i opiniowanie projektu budżetu gminy , a odpowiedź na pismo jest bezpośrednio od
Przewodniczącej Rady Miejskiej do wnioskodawczyni. Radna poprosiła o wyjaśnienie jak ta
sprawa proceduralnie wygląda?, czy to jest poza radnymi , czy pisma dot. mieszkańców i spraw
związanych z realizacją zadań inwestycyjnych , czy też poważnych zadań które były
propozycją do budżetu nie powinny być przedstawione Radzie ? , czy tylko przewodnicząca
mogła się z nimi zapoznać.
Radny Franciszek Brzyk - odpowiedział radnej, że zapoznał się z treścią pisma. Jako
wieloletni radny uważa, że na dzień dzisiejszy takie pismo przekazane komisji do rozpatrzenia
nie może być przez komisje procedowane , komisja nie może głosować w tej sprawie bo na
dzień dzisiejszy został już ustalony budżet Gminy , został już dokonany podział środków na
poszczególne zadania inwestycyjne. Komisja może jedynie wyrazić pozytywną opinię, że ta
ulica winna być w przyszłości ujęta w planach remontowych. Brak jest wolnych środków jakie
komisja mogłaby dzielić min. na realizację tego zadania, jak również nie ma kompetencji
nakazywać dokonywanie zmian budżetowych. Komisja może jedynie zawnioskować do Pana
Burmistrza, by w przypadku uzyskania wolnych środków budżetowych i przygotowywania
w przyszłości kolejnych zadań do realizacji, ulica Zacisze została ujęta w tych planach
remontowych.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do dyskusji przypomniał, że zawsze osiedla jak również
sołectwa zgłaszają do projektu budżetu jakieś priorytety. Dobrze by było gdyby w tym
przypadku taki priorytet został zgłoszony, bo trudno odmówić zasadności temu zadaniu jak
również innym zadaniom pozostałym na sołectwach i osiedlach. Nie da się wszystkiego naraz
robić, należy coś z tego wybrać to co jest najważniejsze. Radny poinformował, że gdyby jego
w chwili obecnej ktoś zapytał co jest najważniejsze w Jadownikach do zrobienia to bez
zastanowienia by odpowiedział, że budowa chodników przy drogach powiatowych.
W dyskusji członkowie komisji odnieśli się do złożonego pisma. Radna B. Borowiecka
odczytała treść odpowiedzi udzielonej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej do Pani KK.
Poinformowała, że kompletny projekt przebudowy tej ulicy jest przygotowany od 2017 r.
Występują tam problemy, tak jak to zawarto w piśmie – odpowiedzi pana Dyrektora
Dobranowskiego. Tak jak pan burmistrz powiedział, będzie możliwość finansowa realizacji
tego zadania i pozyskania środków finansowych , o co będzie zabiegać osobiście. Radna
zawnioskowała ponadto by wszystkie pisma, które dotyczą spraw mieszkańców przedstawiane
były merytorycznym komisjom Rady Miejskiej , a także jeśli są przedstawiane
Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz były przedstawiane Radzie Miejskiej, jeśli są do niej
kierowane.
Radny Franciszek Brzyk – słuszna uwaga radnej, by wszystkie pisma kierowane do Rady
Miejskiej trafiały pod obrady merytorycznych komisji w terminie pozwalającym na ich
procedowanie i aby RM mogła na bieżąco je analizować .
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Radna B. Borowiecka – po raz kolejny odniosła się do procedury składania pism do Rady
Miejskiej i kierowanie ich pod obrady komisji i Rady Miejskiej. Pismo Pani KK. wpłynęło pod
koniec miesiąca grudnia i można było go przedstawić do analizy już w miesiącu styczniu na
komisjach.
W dalszej dyskusji Radna B.Borowiecka ponownie przedstawiła jaki powinien być tok
postępowania z wnioskiem Pani KK. skierowanej do Rady Miejskiej dot. remontu ulicy.
Po dyskusji wniosek komisji:
1)Zapoznano się z pismem dot. remontu ulicy Zacisze w Brzesku. Komisja uznaje za słuszne ,
że powyższa ulica w przyszłości winna zostać zaplanowana do remontu ponieważ od wielu lat
są składane wnioski o jej remont. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza, by w przypadku
uzyskania wolnych środków budżetowych i przygotowywania w przyszłości kolejnych zadań
do realizacji, ulica Zacisze została ujęta w tych planach remontowych. Głosowano
jednogłośnie
2)Komisja wnioskuje do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej o bieżące kierowanie pism od
mieszkańców , adresowanych do Rady Miejskiej do rozpatrzenia przez merytoryczne komisję.
Głosowano jednogłośnie
Ponadto zapoznano się i zaopiniowano :
1) zaopiniowano
wniosek
dot.
zwolnienia
z
waloryzacji
czynszu
w 2020 r. należnego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego na placu targowym
w Brzesku.
2) zaopiniowano wniosek dot. zwolnienia z waloryzacji czynszu w 2020 r. należnego z
tytułu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku własności Gminy
Brzesko położonego przy Placu Żwirki i Wigury
W dyskusji członkowie komisji wraz z Zastępcą Burmistrza Grzegorzem Brachem
dokonali szczegółowego omówienia złożonych wniosków o zwolnienie z waloryzacji
czynszów w 2020 r. Burmistrz przedstawił ponadto w wyniki rozmów z jednym z
wnioskodawców oraz przybliżył jakie remonty zostały wykonane przez niego w
wynajmowanym lokalu własności Gminy Brzesko.
Po dyskusji opinie komisji:
1) Pozytywnie zaopiniowano wniosek dot. zwolnienia z waloryzacji czynszu
w 2020 r. należnego z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego na placu targowym
w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
2) Pozytywnie zaopiniowano wniosek dot. zwolnienia z waloryzacji czynszu w 2020 r.
należnego z tytułu najmu
lokalu użytkowego znajdującego się
w budynku własności Gminy Brzesko położonego przy Placu Żwirki i Wigury
Głosowano jednogłośnie
3) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Brzeskiego. Wnioski omówił szczegółowo zastępca Burmistrza
Grzegorz Brach.
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4) Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wnioski o przedłużenie umów dzierżaw komisja
wnioskuje o zawarcie umów na czas nieoznaczony – ta sama nieruchomość, ten sam
Dzierżawca – dzierżawa będzie przedłużona w roku 2020
1/Działki położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej:
Lp.
Nr działki przeznaczenie
Opis – położenie
1

1164/3
1119/4
1873/22
1697,0 m2

uprawa warzyw

ul. Kwiatowa
ul. Królowej Jadwigi
ul. Powstańców Warszawy

2

1274/9
-35,0 m2

Kiosk handlowy

ul. Legionów Piłsudskiego

3

1262/7,
1948/4
2747/17
115,0 m2

garaże
tymczasowe

ul. Solskiego
ul. Nowa
ul. Królowej Jadwigi

4

1249/15
zieleń
ul. Partyzantów
(poprzedni przydomowa
nr działki:
1249/8)
ul. Bagienna
2837/1
2
785 m
1411/202
tablica reklamowa ul. Mickiewicza

5
2/ NAJEM
Komisja wnioskuje by wynajem lokalu zawarto na czas nieoznaczony – ten sam lokal, ten
sam Najemca – najem będzie przedłużony w roku 2020;
Lokal użytkowy położony w Brzesku wymieniony poniżej:
Lp. Pow. lokalu
przeznaczenie
Opis – położenie
1

14,70 m2

Lokal handlowy nr 38 E na Brzesko, ul. Głowackiego 40
placu targowym- dz.ewid.
nr 1883/4

Lokal użytkowy handlowy Brzesko, ul. Ogrodowa 6
w
budynku
wielolokalowym- dz.ewid.
nr 1109/3
Głosowano jednogłośnie na czas nieoznaczony.
2

80,30 m2
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5) Komisja zapoznała się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku w sprawie
kontynuowania wspólnie z Gminą Brzesko prac związanych z remontem dróg,
parkingów i chodników na Osiedlu Jagiełły w Brzesku.
Szczegółowe wyjaśnienia do pisma przedstawiła członkom komisji Radna B. Borowiecka ,
która przybliżyła możliwe sposoby realizacji, wspólnie z gminą zaplanowanych zadań przez
Spółdzielnię Mieszkaniową. Radna zwróciła się z prośbą do komisji o poparcie i pozytywne
zaopiniowanie propozycji wykonania przedstawionych zadań.
Radna zawnioskowała do Pana Burmistrza, aby w miarę możliwości i posiadanych środków
finansowych realizował współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie realizacji
wspólnych zadań, na rzecz mieszkańców zamieszkujących Osiedle Jagiełły.
Radny Franciszek Brzyk przypomniał komisji przebieg dyskusji z roku poprzedniego w tym
właśnie temacie. Gmina nie posiada w budżecie gminy zabezpieczonych środków finansowych
na realizację zaproponowanych zadań inwestycyjnych, nie mamy również informacji jakie to
będą koszty, więc możemy tylko wnioskować do Pana Burmistrza by zadania mogły być
kontynuowane tylko w ramach posiadanych środków budżetowych i partycypacji gminy.
Po dyskusji wniosek komisji:
Komisja zapoznała się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku w sprawie
kontynuowania wspólnie z Gminą Brzesko prac związanych z remontem dróg, parkingów i
chodników na Osiedlu Jagiełły w Brzesku i wnioskuje do Pana Burmistrza, aby w miarę
możliwości i posiadanych środków finansowych realizował współpracę ze Spółdzielnią
Mieszkaniową w zakresie realizacji wspólnych zadań, na rzecz mieszkańców zamieszkujących
Osiedle Jagiełły. Głosowano jednogłośnie

1) Zapoznano się z sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za
rok 2019.
Na zakończenie posiedzenia komisji Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach poruszył
temat dot. ustalenia wysokości stawki oraz zmiany metody składania deklaracji przez
mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wielokrotnie w tym temacie
składała interpelacje na sesji Radna E. Żwawa. Jeden z mieszkańców Gminy Brzesko, który
otrzymał decyzję Burmistrza ustalającą decyzję wnoszenia opłaty, skierował skargę do SKO
w Tarnowie przeciwko Gminie Brzesko dot. sposobu składania deklaracji jw. SKO nie
przychyliło się do tej skargi i ani do jednej uwagi i podtrzymało naszą decyzję.
Radna B. Borowiecka odniosła się w swojej wypowiedzi do sposobu składania deklaracji
w formie oświadczenia za odbiór odpadów przez wszystkich mieszkańców Gminy Brzesko.
Radna stwierdziła iż nieważne jest kim dany mieszkaniec jest. Każdy jest zobowiązany do
stosowania wydawanych decyzji.
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Komisji Radny Franciszek Brzyk
zamknął obrady Komisji. Podziękował wszystkim za udział i merytoryczną dyskusję.
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(Pełna dyskusja – płyta CD znajduje się w aktach komisji).

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
(-) mgr Franciszek Brzyk
Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska Biuro Rady Miejskiej
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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