
Protokół Nr 23/2012 

 

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

14 listopada 2012 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji obradowała w składzie: 

 

1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Krzysztof Bogusz -  członek Komisji; 

3. Radny Jerzy Gawiak  – członek Komisji; 

4. Radna Halina Mrówka-członek komisji; 

5. Radny Jarosław Sorys – członek Komisji; 

6.Radny Paweł Strojny –członek komisji; 

7. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji. 

 

     Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

  

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił proponowany porządek obrad – zawarty 

w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Informacje na temat programu ochrony bezdomnych przed zimą. 

3. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2013 rok. 

4. Analiza projektów uchwał w sprawie wdrażania gminnego systemu gospodarowania 

odpadami w Gminie Brzesko. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów 

uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2012 r. 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 8 października 2012 r. zatwierdzono 

jednogłośnie; 

 

Ad.2. Informacje na temat programu ochrony bezdomnych przed zimą. 

Na posiedzenie komisji została zaproszona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Brzesku. Radni otrzymali w/w informację na piśmie oraz zostało wysłane pocztą e-mailową.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka- Paryło, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Brzesku szczególnie w sezonie jesienno- zimowym kładzie duży nacisk na zabezpieczenie 

potrzeb osób bezdomnych z naszego terenu. Osoby bezdomne korzystające z pomocy tut. 
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Ośrodka to głównie mężczyźni. Korzystają z pomocy przede wszystkim w formie schronienia, 

które zapewnia im Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Cegielnianej ½ prowadzona 

przez MOPS w Brzesku. Dysponujemy 16-toma miejscami noclegowymi. W ubiegłym roku z tej 

formy pomocy skorzystało 29 osób. W sezonie jesienno- zimowym znacznie wzrasta liczba osób 

bezdomnych korzystających ze schronienia. Często są to osoby z poza terenu przywożone przez 

Policję aby zapobiec ich zamarznięciu z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Od 

bieżącego roku obserwujemy wzrost liczby bezdomnych mężczyzn korzystających ze schronienia 

w tut. Noclegowni również w sezonie wiosna, lato. W ubiegłym roku stale ze schronienia 

korzystało 7 osób, a na dzień dzisiejszy stale z tej formy pomocy korzysta 13 –tu bezdomnych  

z naszej gminy. Powoduje to zwiększenie kosztów utrzymania noclegowni. Osoby bezdomne  

w noclegowni mają zabezpieczoną bieliznę pościelową, środki czystości. Osoby bezdomne poza 

schronieniem objęte są również innymi formami pomocy w zależności od potrzeb. Potrzeby te 

wzrastają w okresie zimowym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku stara się w jak 

największym stopniu dotrzeć do wszystkich osób bezdomnych i objąć ich niezbędną pomocą. 

Tutejszy Ośrodek prowadzi akcję informacyjną w bezpłatnej prasie lokalnej, na stronie 

internetowej MOPS oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego i Ośrodka. Osoby 

bezdomne informowane są o możliwości korzystania ze schronienia w noclegowni. Otrzymują 

pomoc na zakup niezbędnej odzieży i obuwia zimowego. Nasz Ośrodek świadczy też osobom 

bezdomnym pomoc w formie zabezpieczenia żywności, leków. Współpracujemy również z Policją 

organizacjami pozarządowymi: PCK, Caritas , aby objąć wszechstronną i niezbędną pomocą 

osoby bezdomne w naszego terenu. Osoby bezdomne korzystają z gorących posiłków  

w Jadłodajni prowadzonej przez Caritas. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Brzesku kładą duży nacisk na pracę socjalną z osobą bezdomną. Nawiązuje się kontakty  

z rodziną bezdomnego, bada się możliwości jego powrotu do stałego miejsca zamieszkania, 

ustala się jego sytuację, możliwości, ograniczenia. Problem bezdomności jest wynikiem wielu 

czynników, które doprowadziły do utraty miejsca zamieszkania przez osobę bezdomną. Główny 

problem to problem alkoholowy (99% osób korzystających z pomocy). Podejmuje się działania  

w kierunku aktywizowania osób bezdomnych do na rzecz własnej społeczności, noclegowni. 

Jednak tylko w pojedynczych przypadkach osoby te współpracują z Ośrodkiem i wykazują się 

inicjatywą. 

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, czy ma Pani Dyrektor informacje, czy bezdomni 

przebywają na ogródkach działkowych? 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżyska-Paryło, odpowiedziała, że mieli sygnał o przebywaniu 

jednego pana na ogródkach działkowych. Zaproponowano mu pomoc, lecz stwierdził, że sobie 

daje sobie radę sam, nie zechciał pomocy MOPS-u.  
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Radny Jarosław Sorys, zaproponował, że chciałby otrzymać kilka ulotek do rozwieszanie dla 

swojego sołectwa Jadownik w sprawie informacji dot. gdzie mieszkańcy mają kierować osoby 

bezdomne. Radny dodał, że w klubie Jadowniczanki, są dobre warunki do mieszkania w którym 

cały czas prowadzone są remonty.  

Ad. 3 Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2013 rok. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, następnie projekt w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. Poinformowała, że podatek rolny 

obniża się na kwotę 55zł, natomiast podatek od środków transportu, podnosi się o stopień 

inflacji czyli o 4%.  Następnie omówiła projekt w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2013 wg. propozycji Burmistrza Brzeska.  

Radna Halina Mrówka, przedstawiła swoje stanowisko w sprawie podwyższenia podatku 

przedsiębiorcom. Nie zgadza się z podwyżką. Poinformowała, że w obecnych czasach kryzys 

dotknął przede wszystkim przedsiębiorców, a jak wiadomo oni dają pracę naszym mieszańcom. 

Coraz trudniej jest utrzymać budynki, firmę. Zwróciła uwagę ile obecnie w centrum miasta stoi 

pustych lokali.   

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że podatki nie są wysoko podniesione, 

przede wszystkim o stopę inflacji, czyli o 4%. Porównywalnie z sąsiednimi gminami. 

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zaproponował, by obniżyć podatek przedsiębiorcom, 

a ponieść nie znacznie podatek mieszkalny.  

Radny Jerzy Gawiak, nie zgodził się z propozycją przewodniczącego komisji. Stwierdził, że 

wszystkie podwyżki uderzają w indywidualnego mieszkańca.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że dużym obciążeniem dla mieszkańców 

indywidualnych, rodzin będzie nowe podatek śmieciowy.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, przedstawił następujące projekty uchwał i poddał je 

pod głosowanie: 

a) Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. Komisja wnioskuje o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS 

z dnia 19.10.2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 

2012 roku z kwoty 75.86 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt do celów wymiaru podatku 

rolnego na terenie Gminy Brzesko – głosowano 6 za, jednogłośnie. 

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok  wg. 

propozycji Burmistrza Brzeska – głosowano 6 za jednogłośnie. 
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c) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 wg. propozycji 

Burmistrza Brzeska- głosowano 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę nowych supermarketów.  

 

Ad. 4. Analiza projektów uchwał w sprawie wdrażania gminnego systemu 

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 

 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Brzesko; projekt omówił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek.  

 Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę wyposażenia przez właściciela nieruchomości 

 pojemników na odpady.  

 Kierownik GGMiR Henryk Piela, wyjaśnił radnemu poruszoną sprawę.  

 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; projekt 

omówił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 

 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Brzesko; projekt omówił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 

 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; projekt omówił Sekretarz Gminy Stanisław 

Sułek. 

 Radny Paweł Strojny, zapytał jak będzie wyglądać sprawa egzekucji, niepłacenia  

 w terminie podatku. Zaproponował, by zaleźć dobrą metodę, aby przypominać 

 mieszkańcom o terminowości płacenia podatku śmieciowego, konkretniej daty, którą 

 zostanie wkrótce uchwalona.  

 Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że jeśli mieszaniec spóźni się  

 z opłaceniem podatku śmieciowego, kilka dni- nie będzie żadnego upomnienia. Lecz gdy 

 będzie zalegał z opłatą, obowiązywać będzie procedura o ordynacji podatkowej, jak  

 w przypadku podatku od nieruchomości.  

 określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości 

cen za te usługi; projekt omówił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 

 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

usuwania odpadów z nieruchomości; projekt omówił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 

 Radny Paweł Strojny, poruszył sprawę odbioru odpadów od przedsiębiorców i problem 
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 jaki może wyniknąć.  

 Kierownik Henryk Piela wraz z Inspektor Danutą Ziębą udzielili odpowiedzi na 

 zapytania radnemu.  

 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; projekt omówił Sekretarz Gminy 

Stanisław Sułek. 

 określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko. Projekt omówił Sekretarz 

Gminy Stanisław Sułek.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że nie może zróżnicować stawek wobec miasta  

i wsi. Mamy opinię sanepidu, w której zalecają by śmieci były wywożone raz na 2 tygodnie. 

Przygotowujemy kampanię informacyjną dla mieszkańców. 

Radny Jarosław Sorys, zapytał, czy odbiór gabarytów nadal będzie w Gminie Brzesko. Następnie 

zwrócił uwagę, by nałożyć duży nacisk na politykę informacyjną w sprawie wejścia w życie ustawy 

śmieciowej.  

Kierownik Henryk Piela, poinformował, że nadal będzie raz w roku odbiór gabarytów, za 

darmo.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała stawkę w wysokości 10,50 zł od jednego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny,(segregowane) i stawkę w wysokości 15,00 zł od jednego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość  jeżeli odpady nie są segregowane. 

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie.  

 

Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji  

i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2012 r. 

 

Radny Jerzy Gawiak, poruszył sprawę drzewa, który mieści się obok budynku firmy Multimedia.  

Radny Krzysztof Bogusz, poprosił, aby podjąć wniosek, by umieścić informację na stronie 

urzędu miejskiego o dużych zmianach organizacji ruchu w stronę Sterkowca do Szczepanowa.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, przedstawił wniosek i poddał go pod głosowanie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na stronie internetowej zamieścić pilnie, zmianę 

organizacji ruchu w miejscowości Sterkowiec. Głosowano jednogłośnie.  
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Następnie przewodniczący odczytał pismo do Komendanta Policji w Brzesku w sprawie 

umorzenia podatku od nieruchomości, pismo od Pana W.N w sprawie włączenia nieruchomości 

do wykupu mieszkań komunalnych. Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie pomnika przyrody.  

Komisja przyjęła do wiadomości wniosek Komendy Powiatowej Policji w Brzesku  

o zastosowanie w roku 2013 umorzeń w podatku od nieruchomości.  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana W.N w sprawie włączenia nieruchomości do wykupu 

mieszkań komunalnych.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

pomnika przyrody.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz. 8.00 - 11.10 

 

 

 

 
 Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  

                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 

 

        mgr Adam  Kwaśniak 

 

 
 

Protokołowała: 

Joanna Szczepka  


