Protokół Nr 44)2009
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 16 września

Posiedzeniu

komisji

przewodniczyła

radna

2009 roku

Katarzyna

Pacewicz-Pyrek

przewodnicząca komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Brzesku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni
wg. załączonej listy obecności.
Przewodnicząca komisji

powitała wszystkich

zebranych na posiedzeniu i

przedstawiła proponowany projekt porządku posiedzenia –został przyjęty jednogłośnie i
stanowi załącznik do protokołu .

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 sierpnia

2009 roku , został przyjęty

jednogłośnie.

Radny Adam Smołucha Zastępca Dyrektora SPZOZ w Brzesku

przedstawił radnym

prezentację multimedialną w temacie przebudowy węzła komunikacyjnego jak również
zagospodarowania terenu wokół szpitala w Brzesku. Architekt miejski zaproponował aby
wybudować drogę od szpitala do ulicy Pomianowskiej i tym samym połączyć szpital z ta
częścią miasta. Rozważaliśmy tą propozycję , proponujemy aby nie była to droga tkzw.
przelotowa tylko droga osiedlowa bo w przeciwnym razie będzie utrudniony dojazd karetek.

Sekretarz Stanisław Sułek poinformował iż na takie połączenie dróg jak proponuje Pani
architekt brak jest jeszcze zgody GDDP .Są propozycje aby była to droga tylko wewnętrzna i
trakt dla pieszych a nie droga przelotowa.
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Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek stwierdziła iż otwarcie drogi o której mowa spowoduje
znaczne utrudnienia dla karetek pogotowia.

Radny Adam Smołucha przedstawił jakie szpital złożył wnioski do Funduszy Europejskich
aby pozyskać środki finansowe na remont SOR, w budowie parkingu

winny pomóc

wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu brzeskiego .Na remont SOR został złożony
wniosek, jesteśmy ujęci na liście rezerwowej do przydziału środków, trwa procedura i w
ciągu miesiąca otrzymamy

decyzję czy to finansowanie otrzymamy, możemy otrzymać

dofinansowanie wielkości około 85 %

wartości remontu, jest to bardzo dużo.

W sprawie budowy parkingu wokół szpitala , odbyło się spotkanie z Panem Starostą Powiatu
Brzeskiego który zdeklarował się iż zorganizuje spotkanie wójtów i burmistrzów z powiatu
brzeskiego

i przedstawi im wniosek

o uczestnictwo gmin we współfinansowaniu tego

zadania .Projekt jest gotowy czeka na wydanie decyzji WZZiT oraz środki finansowe .

Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił komisji iż odbyło się spotkanie z przedstawicielami
GDDP

omówiono temat dopuszczenia włączenia budowanej drogi osiedlowej na Stoku

Pomianowskim do dróg wewnętrznych obsługujących szpital w Brzesku , co zapewniłoby
alternatywny dojazd dla pojazdów pogotowia ratunkowego do szpitala od strony południowej
Przedstawiciele GDDKiA zaakceptowali powyższe rozwiązanie. Niezbędne jest wcześniejsze
uzyskanie zgody zarządcy dróg wewnętrznych szpitala oraz wykonanie modernizacji wjazdu
do szpitala od strony północnej poprzez jego poszerzenie i montaż sygnalizacji świetlnej.
Modernizacja skrzyżowania istniejącej drogi dojazdowej do szpitala z drogą krajową nr 4przedstawiciele GDDKiA podtrzymali swoje stanowisko w tej kwestii wyrażone we
wcześniejszej korespondencji, tzn. Gmina wraz z Powiatem winna zlecić dokumentację
techniczną modernizacji drogi do Szpitala oraz dokumentację techniczną montażu
sygnalizacji świetlnej. Dokumentacja techniczna w zakresie projektu sygnalizacji świetnej
finansowana byłaby w proporcji 50% samorządy, 50% GDDKiA. Realizacja zadania
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finansowana będzie w sposób następujący : modernizację drogi do Szpitala sfinansują
samorządy, natomiast montaż sygnalizacji świetlnej w całości sfinansuje GDDKiA. Przed
przystąpieniem do projektu przedmiotowa droga musi zostać zaliczona do dróg publicznych,
poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Brzesku.

Radny Adam Smołucha stwierdził - szpital widzi niebezpieczeństwo że po wybudowaniu tej
drogi na Pomianowski Stok ,kierowcy samochodów będą ją traktować jako drogę przelotową
i zablokuje nam to ruch wokół szpitala.

Wniosek komisji : Komisja wnioskuje aby w projekcie budżetu na rok 2010 zabezpieczyć
środki finansowe potrzebne do partycypacji w kosztach przebudowy dróg i parkingów w
obrębie SP ZOZ w Brzesku. Głosowano jednogłośnie

Ponadto radny Adam Smołucha przedstawił do opinii wniosek w sprawie zabezpieczenia w
budżecie środków finansowych na wykup gruntów wokół budynku PG w Jadownikach z
przeznaczeniem na wybudowanie boiska sportowego i urządzenie drogi łączącej ul. Szkolną
z Lipowską. Zrodziła się pilna potrzeba budowy przedmiotowego boiska łącznie z bieżnią
lekkoatletyczną ,dlatego

potrzebny jest wykup gruntów

od prywatnych właścicieli.

Właściciele działek wyrazili juz pisemna zgodę na ich sprzedaż.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek poinformowała iż można wykupić przedmiotowe grunty
ale tylko za środki pozabudżetowe , bo niestety ale budżetu gminy w tej chwili nie stać na
taki wydatek , pomysł jest bardzo dobry ale bardzo kosztowny.

Burmistrz Grzegorz Wawryka po wysłuchaniu wniosku radnego stwierdził ,że należy
myśleć o dobrym zagospodarowaniu już istniejących obiektów gminnych .np.stadion LKS w
Jadownikach gdzie po generalnym remoncie młodzież mogłaby z tych obiektów korzystać.
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Należy przyjąć taki kierunek działania aby poprawić juz istniejąca bazę sportową a zakup
gruntów o które wnioskuje pan radny to są ogromne koszty rzędu setek tysięcy złotych.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek uważa że w Jadownikach są ważniejsze prace remontowe
do wykonania niż budowa boiska przy nowym gimnazjum. Bardzo pilny do wykonania jest
remont budynku PSP Nr 1 w Jadownikach , stan techniczny tej szkoły jest okropny ,
potrzebne są place zabaw dla dzieci których brakuje .
Radna poprosiła o podanie jaki jest przybliżony koszt wykupu przedmiotowych działek.

Wniosek komisji : Komisja wnioskuje

aby wycenić koszty ewentualnego wykupu

działek w Jadownikach o nr. ewid. od 860 do 865,z przeznaczeniem pod obiekt sportowy
przy PG w Jadownikach .Komisja wróci do tematu po uzyskaniu informacji o cenie
gruntu. Głosowano jednogłośnie

•

Członkowie komisji zapoznali się z treścią projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie w 2009 r.
konserwacji potoku Kowalówka w miejscowości Poręba Spytkowska – pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowano przedmiotowy projekt uchwały.

•

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek przedstawiała do wiadomości
treść pisma skierowanego do Pani Krystyny Zych przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Brzesku.

Ad.2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła komisji sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku .
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W dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem członkowie komisji zadawali pytania dot.
pozyskania środków pozabudżetowych na rewitalizację brzeskiego rynku , dofinansowania
budowy kanalizacji gminy .

Przewodnicząca komisji przedstawiła do wiadomości propozycje zadań do budżetu Gminy
Brzesko na rok 2010

zaproponowane dla sołectwa Mokrzyska przez radnego Marka

Adamczyka- propozycje stanowią załącznik do protokołu komisji.

Radny Marek Adamczyk w nawiązaniu do wniosku przybliżył komisji co jest konieczne do
wykonania wg. wniosku złożonego do budżetu roku 2010.

Opinia komisji : Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Brzesko za I półrocze 2009 roku.

Ad.3. Naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił komisji informacje na temat
realizacji inwestycji gminnych

stopnia

realizowanych przez Wydział ITK UM w Brzesku jak w

załączniku nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLV/317/2009 z dnia 26 sierpnia
2009 roku.
W dyskusji

członkowie komisji zadawali pytania związane z projektowaniem i

wykonawstwem prac na ulicy Solskiego i odpowiedzialnością

projektanta z tego tytułu ,

budowy chodnika przy ulicy Kopernika , budowa sieci wodociągowej przy ulicy Bagiennej
i Stawowej , budowy chodnika przy ulicy Parafialnej w Mokrzyskach, odwodnienia ulicy
Klonowej w Jasieniu i Bocznej w Jadownikach , wysypania destruktem ulic Podmiejskiej i
Bujaka, projektowaniem budowy chodnika przy ulicy Przemysłowej , działalności w
Mokrzyskach kopalni kruszywa .
Ponadto Naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił komisji jak przebiegają przygotowania
do projektu budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok .W pierwszej kolejności w projekcie
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budżetu zostaną zapisane zadanie na które zostały juz podpisane lub zawarte umowy z
wykonawcami.

Ad.4. Jednogłośnie podjęła komisja wniosek o przeniesienie pkt. propozycje inwestycji
do budżetu Gminy Brzesko na rok 2010 na następne posiedzenie komisji.

Ad.5. Informacje na temat działań proekologicznych na terenie Miasta i Gminy Brzesko
przedstawił komisji Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Henryk Piela.
Gmina Brzesko na szeroką skalę prowadzi działania w zakresie ochrony środowiska.
Realizowane są działania w następującym zakresie:
IGospodarka odpadami:
Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych oraz segregowanych w następujący sposób:
1W zabudowie jednorodzinnej

obowiązuje indywidualny system odbioru odpadów

komunalnych oraz segregowanych, natomiast w zabudowie wielorodzinnej zbiorczy system
odbioru odpadów komunalnych oraz segregowanych.
2Odbierane są następujące rodzaje odpadów segregowanych:
surowce wtórne (papier, szkło, plastik, metal)
odpady organiczne – /możliwość zakupu worków)
zużyte baterie (pojemniki w szkołach oraz przedszkolach, od 2009r także w 18 sklepach na
terenie gminy)-jak w załączniku nr.1.W roku obecnym Gmina nawiązała współpracę ze
Stowarzyszeniem ARKA które bezpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczyło
mieszkancom torebki na baterie jak tez ulotki dotyczące obowiązku segregacji baterii ze
strumienia odpadów komunalnych i wykaz sklepów gdzie baterie te są

przyjmowane

bezpłatnie. W roku 2008 zebrano 1,8 t baterii.
zużyta odzież (kontenery rozstawione na terenie miasta).Firma Wtórpol zawarła umowę z
BZK na bieżące monitorowanie stanowisk z pojemnikami na zużytą odzież i sprzątanie
nadmiaru odzieży która w ostatnich dwóch latach przybywa w postępie niemal
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geometrycznym. Zwiększono ilość pojemników w punktach najbardziej obciążonych.
przeterminowane lekarstwa - (pojemniki w aptekach)-w 2008r zebrano 1,3 t.
•psie odchody – (kosze na terenie miasta, pakiety sanitarne do odbioru w Urzędzie Miejskim,
dodatkowo w bieżącym roku zamówione dwa dystrybutory-„psi pakiet”/ dystrybutor worków
z pojemnikiem zbiorczym/ wraz workami które będą umieszczone na osiedlu Ogrodowa, i
przy plantach/ ).Dostawa wrzesień br.
• odpady wielkogabarytowe –w roku bieżącym zebrano 1881m3 z czego na odzysk-514m3.
•W

podziale

na

sołectwa

wygląda

to

87m3,Wokowice 87m3,Sterkowiec 96m3,

następująco:Mokrzyska-204m3,SzczepanówBucze 87m3,

Okocim 117m3,Jadowniki

240m3,Jasień 252m3,Por.Spytkowska-117m3, Brzesko 594m3.
• azbest.-Gmina pokrywa koszty transportu i utylizacji azbestu mieszkańców zmieniających
pokrycia dachowe. Od 2003r do dziś usunięto 397 ton azbestu. Każda zgłaszająca osoba
uzyskała pomoc Gminy w w/w zakresie. Skorzystało z tej pomocy 172 gospodarstwa.
Usuwanie dzikich wysypisk- w roku bieżącym w różnych przedsięwzięciach /Dzień Ziemi,
sprzątanie osiedlowe, konkursowe akcje szkół, zlecenia /zebrano 1100 worków o poj.120l,
oraz dwa pojemniki KP-7/14m3/.Kolejna akcja sprzątania i usuwania dzikich wysypisk –
wrzesień- Sprzątanie świata
Kontrole gospodarki odpadami-w 2009r w okresie 8 miesięcy przeprowadzono 90 kontroli
w gospodarstwach w wyniku których wyjaśniono brak umów /brak pobytu/, bądź zawarto
umowy.
Obecnie trwa postępowanie sądowe w sprawie tworzenia dzikiego wysypiska/na podstawie
znalezionych kwitków
Ilości zebranych poszczególnych odpadów w sprawozdaniu z GPGO za 2008r-przyjętego na
sesji w czerwcu br.
II. Gospodarka wodno – ściekowa:
Przeprowadzono 21 szczegółowych kontroli gospodarki ściekowej w wyniku których
prowadzone są obecnie 3 postępowania o przyłączenie do kanalizacji sanitarnej.
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Gmina nawiązała współpracę z pracownią projektową w celu ewentualnego zakupu projektu i
licencji przydomowych oczyszczalni ścieków które są możliwe do wykonania bez
specjalistycznych firm , pod nadzorem projektantów w/w Firmy/ koszt nadzoru w pakiecie
zakupu licencji/. Rozmowy w trakcie.
III. Edukacja ekologiczna:
-W ramach edukacji ekologicznej, co roku, organizowany jest międzyszkolny konkurs
ekologiczny pn „BRZESKO - CZYSTA GMINA” (w roku bieżącym została zakończona
VIII-ma edycja) tematyka konkursu zmieniana jest co roku i dotyczy zagadnień z ochrony
środowiska. Obecnie / zakończona edycja dotyczyła zagadnień: Monitorowanie dzikich
wysypisk z ewentualnym uprzątnięciem, opis najpiękniejszego zakątka w swojej
miejscowości, a także kontynuacja akcji” Sprzątaj po swoim psie”.
We wrześniu zorganizowana zostanie w MOK wystawa prac młodzieży

o tematyce

tegorocznego konkursu Brzesko czysta Gmina.
-Przy

współpracy z firmą ARGO-FILM organizowana jest co roku w szkołach i

przedszkolach naszej gminy akcja zbiórka zużytych baterii. Na zakończenie roku szkolnego,
szkoły oraz przedszkola które zbiorą największą ilość baterii otrzymują nagrody
sponsorowane przez tut. Urząd, oraz firmę ARGO FILM .
-Co roku organizowana jest i wspomagana przez Gminę „Akcja Sprzątania Świata”.
Organizowane są spotkania z nauczycielami naszych szkół i omawiane tematy dot. edukacji
ekologicznej w szkołach.
-W roku bieżącym po raz pierwszy wraz z Kustoszem zamku w Dębnie zainicjowaliśmy
spotkania dzieci na plenerowym cyklu pn.”Zabawy z zamkiem w tle-historia i przyroda”
gdzie młodzież

szkół podstawowych . na szerokim forum

prezentować będzie swoje

działania ekologiczne.
-Zrealizowano zamierzoną rozbudowę ścieżki ekologicznej o kolejne tablice dotyczące
gospodarki odpadami, dzikich wysypisk śmieci a także oszczędzania energią. Niestety ta
ostatnia tablica została dwukrotnie skradziona.
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-W roku 2009 przez tut. Urząd zorganizowany jest kolejny „EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ
SAMOCHODU”
W ramach popularyzacji zrównoważonego transportu w bieżącym roku podjęto następujące
działania:
22.09.09-bezpłatne korzystanie z komunikacji zbiorowej MPK, zakup 5 stojaków na rowery
które zamontowane zostaną w centrum miasta, rozwieszenie banerów

tematycznych.,

zamknięcie ul. Szczepanowskiej dla ruchu samochodowego
-Jako element edukacyjny Gmina zleciła wykonanie ulotek informujących jak prawidłowo
segregować odpady, oraz ulotki o szkodliwości spalania PCV, także wypalania traw. Zostały
one przekazane mieszkańcom naszej gminy.
Ochrona powietrza:
-Gmina Brzesko wraz NOT-Tarnów była inicjatorem Porozumienia Słoneczna Małopolska w skład
którego wchodzi 15 Gmin województwa małopolskiego, i którego została Liderem. Celem jest
pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach
indywidualnych. Działania w trakcie.
Pozostałe działania proekologiczne
1.

Wykonanie Centralnego Ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu.

Został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponieważ roboty będą
wykonywane jedynie w obiekcie stanowiącym własność Gminy Brzesko ( nie ma stron w
postępowaniu) więc pozwolenie powinno być niebawem wydane – w związku z tym
równolegle ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania. Przekazano plac budowy.
2. Budowa sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą.
W dniu 05.05.2009 r został przekazany plac budowy na realizację I etap zadania, a
01.06.2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na II i III etap zadania. Obecnie prace zostały wstrzymane ze względu na zmianę
trasy wodociągu (przejście przez las) i trwa procedura uzyskiwania zmiany pozwolenia na
budowę.
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3. Budowa wodociągu w Okocimiu.
Złożony wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013
(priorytet 7 infrastruktura ochrony środowiska działanie 7.1 gospodarka wodno – ściekowa)
został zakwalifikowany pozytywnie i przyznano środki finansowe na realizacje inwestycji w
wysokości około 4,5 miliona złotych wraz z budową magistrali wodociągowej Bochnia Brzesko. Oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie.
4. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze
wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową
kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami
Szczepanowską i Okulickiego”.
Trwa budowa -

ułożono część krawężników i chodników , wykonano odcinek sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dokonano przekładek kabli energetycznych i sieci
teletechnicznej.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę II etapu inwestycji tj.
– ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ul. Okulickiego i Szczepanowską.
5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bagiennej w Brzesku.
Uzyskano pozwolenie na budowę . Przetarg zostanie ogłoszony we wrześniu br.. Realizacja
przewidziana na lata 2009-2010.
6. Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na
Pomianowskim Stoku.
W dniu 29.09.2008r. podpisano umowę z wykonawcą na wartość robót – 2.650.844,07 zł.
Trwają prace budowlane: został przełożony odcinek sieci wodociągowej, wykonano rurociąg
tłoczny oraz kanalizacje sanitarną i deszczową na odcinku ca 400 mb. Wykonano podbudowę
na odcinku ca 200 mb. Aktualnie przystąpiono do budowy 2 szt. pompowni ścieków:
sanitarnych i deszczowych.
7. Magistrala Wodociągowa Bochnia –Brzesko.
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Złożony wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013
(priorytet 7 infrastruktura ochrony środowiska działanie 7.1 gospodarka wodno – ściekowa)
został zakwalifikowany pozytywnie w pierwszym etapie i złożono wniosek ostateczny - został
zakwalifikowany pozytywnie i przyznano środki finansowe na realizacje inwestycji w
wysokości około 4,5 miliona złotych wraz z budową wodociągu w Okocimiu. Oczekujemy
na podpisanie umowy na dofinansowanie.
8. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.
W dniu 6.05 2009r podpisano umowę na wymianę okien z firmą PAMO-PLAST Sp. z o.o.
Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 6 na kwotę 22.147,75 zł brutto – przekazano plac budowy.
Zakończono wymianę okien.
9. Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego
Gimnazjum nr 2.
W dniu 6.05 2009 r podpisano umowę na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 3 z firmą
PAMO-PLAST Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 6 na kwotę 99.774,66 zł brutto zakończono.
W dniu 30.04.2009 r podpisano umowę na wymianę okien w budynku Publicznego
Gimnazjum nr 2 w Brzesku ul. Czarnowiejska 44 z firmą REM II Sp. z o.o. Przemyśl ul.
Nestora 1 na kwotę 92 647,60 zł brutto. W dniu 9.07.2009 r. dokonano odbioru robót.
10. Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla południowej części
Jadownik i części Okocimia. W dniu 25.06.2009 r została

podpisana umowa z firmą

„INWEST- LEX Sp. z o.o. Kraków ul. Mazowiecka 21 na kwotę 223 260,00 zł. Planowany
termin zakończenia prac projektowych – 31.03.2010 r.
11. Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku.
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Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu środków przez RPWiK.

Po wysłuchaniu informacji komisja podjęła wnioski o treści.
•

Komisja wnioskuje o przywrócenie w Gminie Brzesko podatku od posiadania psów ,a
pozyskane środki z tego podatku przeznaczyć na porządkowanie psich odchodów.
Komisja wnosi aby wymóc od administratorów budynków wielorodzinnych wykaz
osób posiadających psy. Głosowano jednogłośnie

•

Komisja wnioskuje aby w lasach na terenie Gminy Brzesko selektywnie montować
duże i widoczne tablice o zakazie wyrzucania śmieci. Głosowano jednogłośnie

•

Komisja wnioskuje aby radni włączyli się czynnie w propagowanie akcji „Dzień bez
samochodu” w dniu 22.09.2009 r. np. korzystając z komunikacji zbiorowej

i

poprzez wspólną wycieczkę rowerową ulicami miasta .Głosowano jednogłośnie

•

Komisja wnioskuje aby przeprowadzić akcję promującą i informującą mieszkańców
gminy Brzesko gdzie należy wyrzucać zużyte lub niepotrzebne żarówki , świetlówki
itp. Głosowano jednogłośnie

Ponadto Kierownik Piela przybliżył członkom komisji jak wygląda praca w Referacie którym
kieruje ,jakimi sprawami zajmują się poszczególni pracownicy .W związku z brakiem kadry
w referacie Ochrony Środowiska Pan Kierownik zwrócił się z prośbą o rozważenie
możliwości przydziału dodatkowego etatu do referatu Ochrony Środowiska.
Pan Kierownik przedstawił komisji ofertę Instytutu Ekologii Stosowania który oferuje nam
zakup za kwotę 20 tysięcy złotych projekt budowy domowej oczyszczalni ścieków .Gmina
miałaby możliwość kupić taką dokumentację dla naszych mieszkańców , którzy mogliby z
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niego skorzystać i wybudować sobie taką przydomową oczyszczalnię za kwotę około
3 tysiące złotych .Dodatkowo Instytut będzie nadzorował te prace przez okres 1 roku.
Instytut planuje dokonać prezentacji budowy takiej oczyszczalni od początku aż do końca w
Gromniku a w Dębnie takie oczyszczalnie już funkcjonują, jeśli członkowie komisji będą
chętni uczestniczyć w tej prezentacji to serdecznie zaprasza.
Radny Lech Pikuła

poinformował że był uczestnikiem takiej samej prezentacji budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków w Krynicy .Może należałoby się zwrócić do nich czy
nie udostępnili by nam takiego projektu .
Ponadto radny Pikuła zapytał:
•

czy są możliwości uzyskania przez mieszkańców którzy są chętni wybudować taką
przydomową oczyszczalnię niskoprocentowej pożyczki na ten cel,

•

czy Gmina ma

uprawnienia do kontroli i ukarania mieszkańców w zakresie

szkodliwego spalania przez nich odpadów plastikowych. W jego sąsiedztwie mieszka
Pani która notorycznie spala w piecu obornik i dosypuje do niego plastikowe butelki ,a
smród z tego powodu jest tak okropny że nie można wytrzymać. Zgłaszał ten problem
wielokrotnie na policji ale brak jest efektów.
Kierownik Henryk Piela odpowiedział ,że takie przypadki należy zgłaszać na policję ,
zwłaszcza wtedy kiedy widzimy że te odpady są palone. My jako referat Ochrony Środowiska
możemy tylko przeprowadzić kontrolę .

Radny Tadeusz Ciurej poinformował komisję ,że taki sam problem na Słotwinie mają
mieszkańcy z Panem Zającem. Pan Zając kupił działkę której nigdy nie kosi, rośnie tam
trawa i chwasty po pas .Chwasty rozsiewają się po działkach sąsiednich , mieszkańcy psioczą
ale nie mają na to żadnego wpływu .Zgłaszaliśmy wielokrotnie ten problem policji ale Pan
Zając jest przez Policję nie do zlokalizowania .
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Członkowie komisji zaproponowali aby Gmina wykosiła działkę na koszt Pana Zająca ,
należy tego Pana zobligować do zapłaty faktury za koszenie.

•

W tym momencie na salę posiedzenia komisji przybył Pan Józef Gawęda Prezes
Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku .

Pan Józef Gawęda jako Prezes OKS zwrócił się do Radnych Rady Miejskiej o przejęcie
obiektów OKS na rzecz miasta Brzeska. Utrzymanie stadionu i obiektów sportowych oraz
działalność sportowa klubu pochłania z roku na rok coraz większe środki finansowe na które
Klubu nie

stać. Nie jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić dlatego składamy

propozycje miastu. Ziemia

jest własnością miasta natomiast obiekty

wydaja się być

klubowe. Następnie pan prezes przybliżył jak powstawały obiekty sportowe OKS , ale jako
zarządzający klubem mamy duże problemy z udowodnieniem naszej własnością , gdyż
mapy nie pokazują w żaden sposób że tam stoją jakieś budynki. Główny budynek OKS
wymaga gruntownego remontu dachu ,przeciekająca w czasie deszczu woda niszczy nam
pomieszczenia , a klubu nie stać na naprawę dachu. Są również pewne wymogi w stosunku
do drużyny II-giej ligi , podnoszą się nam z tego tytułu koszty organizacji imprez z czym nie
możemy sobie sami poradzić .Dlatego Prezes zwraca się z ogromną prośbą

do Rady

Miejskiej i władz Brzeska aby rozpocząć proces przygotowawczy do przejęcia OKS przez
miasto.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek

poinformała pana Prezesa ,że miasto jest pozytywnie

nastawione do przejęcia obiektów OKS, atmosfera jest przyjazna temu przejęciu , tylko
wcześniej należy uregulować prawo własności budynków .My jako gmina nie możemy
przejąć nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym .
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Radna Jadwiga Kramer zapytała czy boisko pomocnicze OKS przy ulicy Mickiewicza też
będzie przedmiotem przejęcia przez Gminę Brzesko czy nie. Pyta dlatego że tymi terenami
będzie przebiegał zjazd z autostrady w kierunku Nowego Sącza.
Pan Józef Gawęda odpowiedział ,że boisko treningowe przy ulicy Mickiewicza jest
dzierżawione przez Browar a my jako OKS tylko z niego korzystamy. Bardzo nas martwi
fakt że może być kiedyś zabrane pod autostradę ponieważ jest to jedno z naszych lepszych
boisk treningowych.
Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował ,że Gmina planuje wybudowanie

boiska ze

sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowego , piłkarskiego które może być również
wykorzystywane

przez szkoły .Obiekty OKS muszą

tętnić życiem

i muszą być

zagospodarowane .W tej chwili poszukujemy odpowiedniego terenu pod lokalizację boiska ,
zaproponowano nam teren pomiędzy osiedlem Ogrodowa

i Jagiełły koło sklepu Carfur

myślimy że ta lokalizacja będzie dobrym rozwiązaniem bo jest tak duże skupisko ludzi.

Józef Gawęda stwierdził ,że powstanie takiego boiska to strzał w dziesiątkę i super
rozwiązanie dla całego powiatu.
W Dyskusji nad tematem przejęcia OKS przez Gminę Brzesko omówiono:
•

Zagospodarowanie niecki starego basenu ,

•

Wyniki sportowe OKS , koszty z tego tytułu dla klubu ,

•

Sytuacja finansowa klubu , pan Józef Gawęda poinformował że aby zamknąć rok
budżetowy potrzebna jest kwota 200 tysięcy złotych .Zaapelował do wszystkich
radnych , jeżeli byłaby możliwość dofinansowania OKS z budżetu Gminy to prosi o
wsparcie.
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Wniosek komisji: Po wysłuchaniu Prezesa OKS , komisja wnioskuje o zorganizowanie
kolejnego konkursu , który umożliwiłby wsparcie finansowe OKS. Głosowano
jednogłośnie

Ad.6.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek powitała wszystkich przybyłych na
posiedzenie komisji przedsiębiorców z terenu miasta Brzeska – lista obecności stanowi
załącznik do protokołu .
Inspektor Kinga Szapel-Zachara poinformowała komisję iż Biuro Funduszy Europejskich
oprócz realizowania zadań na rzecz Gminy Brzesko prowadzi również działalność doradczą
dla lokalnych przedsiębiorców. Doradztwo dotyczy w szczególności spraw związanych z
pozyskiwaniem funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na rozwój
przedsiębiorstwa.

BFE

odwiedza

od

kilku

do

kilkunastu

klientów

tygodniowo.

Wzmocnieniem tej działalności jest utworzony w tym roku Lokalny Punkt Konsultacyjny dla
Przedsiębiorców, czynny w każdą środę w pokoju nr 14 w tut. Urzędzie, gdzie usługi
doradcze świadczone są przez pracownika akredytowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Działalność Punktu Konsultacyjnego przewidywana jest co najmniej do
2011 roku.
Uzupełnieniem działalności doradczo – informacyjnej Biura Funduszy Europejskich i LPK
było zorganizowanie wraz z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości bezpłatnego szkolenia
dla przedsiębiorców na temat pozyskiwania funduszy europejskich z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Gospodarka. Szkolenie odbyło się na Sali Obrad Urzędu Miejskiego w dniu 17 czerwca br.
Na stronie internetowej Gminy Brzesko prowadzony jest serwis dot. m.in. aktualnych
możliwości pozyskiwania funduszy przez przedsiębiorców oraz materiały szkoleniowe w tym
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zakresie. Również na tej stronie znajdują się prezentacje ofert inwestycyjnych w języku
polskim i angielskim oraz dwujęzyczne opracowanie statystyczne dot. Gminy Brzesko.
Tereny inwestycyjne należące do Gminy Brzesko są sukcesywnie uzbrajane. Przynosi to
odpowiednie efekty, czego dowodem jest rozwój stref na Placu Kupieckim i Pomianowskim
Stoku. Z rozmów z właścicielami 14 działek na Pomianowskim Stoku, wynika że mogą oni
dać wkrótce około 100 nowych miejsc pracy. Gruntowny remont ul. Solskiego też ułatwi
funkcjonowanie położonych w jej sąsiedztwie firm.
Największy potencjał inwestycyjny w naszej gminie posiada niewątpliwie teren „Jadowniki
Rędziny”. Jednakże od jakiegoś czasu właściciel Rędzin, Carlsberg Polska nie przejawia
zainteresowania sprzedaży terenu przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Brzesku. Działania
jakie podejmuje Carlsberg ograniczyły się w pewnym momencie do współpracy z
Krakowskim Parkiem Technologicznym i PAIiIZ. W sytuacji, kiedy niejasne są zamiary
właściciela wobec tego terenu, Gminie trudno podjąć działania zmierzające do realizacji
budowy nowych dróg dojazdowych do Jadownik Rędzin.

Burmistrz Grzegorz Wawryka

ustosunkował się do działań prowadzonych przez UM

związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych z UE na uzbrojenie dróg
Pomianowski Stok , prywatne drogi , prowadzonego remontu ulicy Solskiego

np.

dzięki

któremu duże zakłady pracy będą miały lepsze warunki do rozwoju .Pan Burmistrz ma
nadzieję że współpraca Gminy Brzesko z dużymi zakładami z terenu miasta i gminy Brzesko
będzie się dobrze układać.
W dyskusji udział wzięli Pan Stanisław Drużkowski Przedstawiciel CAN PACK Brzesko,
Bogusław Tolasz Prezes MWM, Bogdan Baranek Prezes Kongregacji Kupieckiej , Kazimierz
Kural Cech Rzemiosł Różnych .W czasie dyskusji omówiono wiele spraw z zakresu pomocy
dla lokalnych przedsiębiorców , oraz pomocy

ze strony brzeskich przedsiębiorców w

stosunku do szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i klubów.
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Inspektor Elżbieta Spyrka przedstawiła do opinii komisji

przedłużenie umów dzierżaw

działek położonych w Brzesku::

Lp. Nr działki
1

2

1471

przeznaczenie

Opis - położenie

Kioski handlowe

Ogród Jordanowski

2

-

50,0 m

-

30,0 m

-

25,0 m

-

20,0 m

2
2
2

1316/23

Kiosk handlowy

ul. Starowiejska

2

- 28,0 m

Działek położonych na terenie Gminy Brzesko dzierżawa na 2 lata:
Lp. Nr działki

przeznaczenie

opis

1

uprawy rolne

obręb Mokrzyska - Bucze

665 i 666 (0,43 ha)
636/5 (1,1 ha)

i wierzba energetyczna

468/2 (0,13 ha)

2

1244/5

uprawy rolne

Jadowniki

uprawy rolne

Mokrzyska-Bucze

1245/5
1246/5 – 0,03 ha
3
854/16 – 1,50 ha

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe przedłużenie umów dzierżaw.
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•

Komisja wysłuchała informacji Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa Pani Marii
Zachara

na temat postępu prac

przy budowie rowów odwadniających

Jadownikach ul. Boczna i Jasieniu ul. Klonowa - boczna.
Komisja jednogłośnie przyjęła powyższą informację

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8.00-13.15
Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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