
P R O T O K Ó Ł  NR  57/2010

z  posiedzenia  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska  
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu:
                                  15  września  2010 roku

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby  zaproszone  na  posiedzenie 
według  załączonej  listy  obecności  do  protokołu.  Posiedzeniu  przewodniczyła  radna 
Katarzyna  Pacewicz  Pyrek  Przewodnicząca  Komisji. Witając  zebranych  przedstawiła 
porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. 

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek przedstawiła  porządek 
posiedzenia Komisji GKOŚiR oraz poddała go pod głosowanie. 
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.
2. Problematyka utrzymania cieków wodnych i rowów melioracyjnych na terenie Gminy 

Brzesko  z  udziałem  przedstawiciela  Zarządu  Melioracji  
i Urządzeń Wodnych oraz pracowników Wydziału Rolnictwa UM Brzesko. 

3. Funkcjonowanie systemu monitoringu na terenie miasta i gminy.
4. Problematyka  ochrony  środowiska,  edukacja  mieszkańców  w  tym  zakresie/dzikie 

wysypiska-sposoby likwidacji/
5. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski,  rozpatrzenie  pism  skierowanych  do  komisji, 

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Ad.  1 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poddała pod głosowanie protokoły z 

posiedzeń komisji:

Komisja przyjęła jednogłośnie protokoły z posiedzeń komisji:

Protokół Nr 54, Protokół Nr 55 oraz Protokół Nr 56. 

Ad. 2 Problematyka utrzymania cieków wodnych i rowów melioracyjnych na terenie 

Gminy Brzesko z udziałem przedstawiciela Zarządu Melioracji  i  Urządzeń Wodnych 

oraz pracowników Wydziału Rolnictwa UM Brzesko. 



Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek,  zaproponowała,  aby  każda  osoba 

przedstawiła swoje problemy związane z tematem tego punktu. 

Jako pierwsza głos zabrała Radna Jadwiga Kramer. 

Radna Jadwiga  Kramer,  Uszwica  jest  zaśmiecana,  występują  nanosy,  które  zatrzymują 

przepływ wody. Głównym problemem są powalone drzewa, które bezwzględnie powinny być 

usunięte. Poinformowała również, aby zwrócono uwagę na rowy na Kopalinach. 

Sołtys Marek Kośmider, poinformował, że od wiosny w miejscowości Mokrzyska borykają 

się z problemem podtopieniami mieszkańców. Głównym problemem są przydrożne niedrożne 

rowy  melioracyjne  przy  drogach  gminnych  i  powiatowych.  Sołtys  uważa,  że  brak  jest 

systemowych działań w Gminie Brzesko a przede wszystkim świadomości społecznej, że nie 

wolno  zasypywać  rowów  przydrożnych.  Przy  ul.  Trakt  Królewski  w  Mokrzyskach  

z  jednej  strony  na  małym  odcinku  rów  jest  drożny  a  następne  odcinki  wszyscy  mają 

pozasypywane  mostki.  Sołtys  uważa,  że  należy  edukować  ludzi  w  tym zakresie  poprzez 

stronę internetową lub użycz innych sposobów. Podkreślił,  że na terenie  Mokrzyski mają 

około 40km. rowów melioracyjnych, nie wydaje się mu, że panie które pracują z Wydziału 

Rolnictwa  UM  

w Brzesku są w stanie ogarnąć tylko w samej wsi  Mokrzyska 40 km rowów. Uważa,  że 

wydział  rolnictwa należy rozbudować przynajmniej  do rozmiarów jak wydział  promocji  i 

wtedy ktoś w większym zakresie by się tym zajmował. Sołtys dodał również, że środki z roku 

na rok są małe. 

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek przedstawiła  wnioski  

i poddała je pod głosowanie:

Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  wspólnie  

z  wszystkimi  zarządcami  dróg  przebiegającymi  przez  tereny  Brzeska  opracować  system 

udrażniania, naprawy i ewentualnej budowy rowów przydrożnych. 

Głosowano jednogłośnie.



Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  przygotować  szeroką  kampanię 

edukującą społeczeństwo o konieczności odtworzenia rowów, które zostały przez właścicieli 

przylegających posesji, zniszczone, zasypane etc, uniemożliwiając swobodny odpływ wody, 

co powoduje podtopienia. 

Głosowano jednogłośnie.

Radny Leszek Klimek, poinformował, iż należy przede wszystkim uporządkować na całej 

długości  rzekę  Uszwice.  Najgorsza  sytuacja  jest  na  

ul.  Klonowej  w  Jasieniu.  Przy  A4  w  Jasieniu  rów  jest  źle  wyprofilowany,  woda  na  ul. 

Bocznej i Wiedeńskiej woda nie spływa do rowu lecz stoi na posesjach mieszkańców. 

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek przedstawiła  wniosek

i poddała go pod głosowanie:

Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o zwiększenie środków w budżecie Gminy 

Brzesko na utrzymanie rowów odprowadzających wodę przy drogach gminnych oraz rowów 

melioracyjnych. 

Głosowano jednogłośnie.

Sołtys Józef Witek, poinformował, że najgorsza sytuacja jest wzdłuż ulicy Wierzbowej w 

Sterkowcu. Uważa, że powinno być wykonywane systemowe przeglądanie rowów. 

Sołtys Marian Czarnik, przedstawił że rzeka Uszwica jest nieczyszczona od 30 lat. Należy 

wykonać wycięcie drzew między wałami. Sołtys poinformował, że przy budowie autostrady 

ktoś  wydał  pozwolenie  na  wykonanie  rowu  który  odprowadza  wodę  z  części  autostrady 

między autostradą a torami kolejowymi. Tam jest w tej chwili budowane 150 metrów rowu 

wpadającego do Uszwicy. Przy budowie nikt nie zwrócił uwagi na to, iż projektant autostrady 

nie wykonał odprowadzenia wód z autostrady z części Szczepanowa i Sterkowca i Wokowic 

do Uszwicy tylko wykonał odprowadzenie do rzeczki która płynie przez Wokowice. Sołtys 



uważa, że wydział budownictwa to śpi przy wydawaniu zezwoleń na budowę domów. Uważa, 

że na wszystkie ogrodzenia powinno być wydawane zezwolenia, nie jest to weryfikowane. 

Radny Lech Pikuła, poinformował, że drzewa na Uszwicy są poprzewracane, należy je w 

pierwszej kolejności uporządkować, oraz uregulować rzekę. Zastanawia się czy funkcjonuje 

gminna  spółka  wodna,  jeśli  nie  to  co  

z majątkiem?

Kierownik Referatu  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Maria  Zachara,  odpowiedziała,  że  jest  to 

wielka  „skarbonka”  na  polach,  które  ponad  50  %  są  odłogowane.  

Z poprzedniego spisu rolnego kiedy był 8 lat temu wynikło, że 80% terenów rolnych jest już 

odłogowanych i dodała, że na pewno dalej się zwiększa. Jeżeli rów biegnie przez tereny gdzie 

ludzie jeszcze użytkują lub mieszkają to rzeczywiście są bardzo zainteresowani utrzymaniem 

ale z drugiej strony jest tak, że gro tych rowów czy odwodnień jest na tych terenach, którzy 

ludzie nie dbają. Przeprowadzają ciężką rozmowę z kimś kto przychodzi, iż wie, że ma być 

sprowadzona woda, ma być odprowadzona i ma być u niego sucho ale którędy ma to iść to 

już inna sprawa. Spółki wodne to był organ, gdzie zrzeszali się ludzie, mieszkańcy tym żeby 

sami  nie  odpowiadali  za  utrzymanie  rowu  woleli  płacić  składkę  roczną  i  zrzucali  tą 

odpowiedzialność za utrzymywanie tych rowów na spółki. Obecnie jest 80km rowów, gdzie 

połowa nadaje się do odbudowy. Namawianie ludzi do tego, aby czuli się odpowiedzialni za 

rowy jest ważna i konieczna jest edukacja mieszkańców ale w tej chwili jest tak, że jest to 

bardzo ciężki problem jak namówić ludzi, aby zrzeszyli się do płacenia składek rocznie, o 

zorganizowanie  stawki  i  harmonogramu  prac.  Poinformowała,  że  w  budżecie  gminy  są 

znacznie  większe  pieniądze  na  odwodnienia  terenów  niż  w  gminie  Rzezawa,  gdzie 

funkcjonuje spółka wodna. Stwierdziła, że rzeczywiście najlepszym egzekwowaniem, była by 

wymierzona kara, lecz obecnie pracują tylko dwie osoby a teraz jest rok bardzo trudny, a 

zakres prac jest bardzo duży. 

Sołtys Jerzy Gawiak, poruszył sprawę rzeki Grodnej w Jadownikach, która od ponad 30 lat 

nie była remontowana, w niektórych miejscach w ogóle brakuje koryta, do nie dawna nie 

wiadomo  było  kto  jest  właścicielem  tej  rzeki,  mieszkańcy  robi  co  chcieli  na  tej  rzece. 



Systematycznie  po  każdych  opadach  zalewa  posesje.  Sołtys  również  poruszył  sprawę  ul. 

Bocznej, gdzie brak jest odwodnienia. 

Radna Jadwiga Kramer, zapytała w jakich latach powstały melioracje?

Przedstawiciel  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  Pani  

Anna Korpała, odpowiedziała, że w latach 60` 70`. 

Radny Tadeusz Pasierb,  poinformował, iż Uszewka nie jest czyszczona, woda się cofa i 

zalewa osiedla, ponieważ nie ma odpływu. 

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek,  zapytała  przedstawiciela  Zarządu 

Melioracji, czy jest wykonany harmonogram prac, który obrazował by wykonane prace? 

Radny Lech Pikuła, poinformował, że należało by wykonać inwentaryzację Uszwicy. 

Przedstawiciel  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  Pani  

Anna  Korpała,  jeżeli  drzewo  jest  w  rzece  z  korzeniami  i  tamuje  wodę  mają  

w obowiązku udrożnienie rzeki jeśli powstaje zator. Jeśli chodzi o drzewa na skarpach to do 

górnej krawędzi skarpy stanowi rzekę, z tym, że nie ma wyznaczonych słupków granicznych. 

W Jadownikach był przypadek, gdzie poniżej pana D. działka rzeki jest całkowicie zupełnie 

gdzie indziej. Prawnie nie ma wyznaczonej linii brzegowej, prawo wodne mówi „do górnej 

krawędzi skarpy”. W tej chwili zatoru nie ma na rzece Uszwicy. Poinformowała, że obecnie 

otrzymali  dodatkowe  środki  na  interwencje  pana  Burmistrza  na  usuwanie  szkód 

powodziowych  w  Gminie  Brzesko.  Drzewa,  które  są  

w korycie, należą do skarbu państwa natomiast drzewa, które rosną na brzegu z uwagi na to, 

że nie ma wytyczonej granicy biorą właściciele działek. Jeśli  wykonują prace związane z 

regulacją,  chodzą  do  ludzi  i  proszą  

o podpisy na zgodę wycięcia drzewa następnie sami składają decyzje. 

Odcinek Poręby Spytkowskiej do jazu odcinek ten należy do utrzymania przez Carlsberg z 

uwagi  na  to,  że  mają  pozwolenie  wodno-prawne  w  postaci  utrzymania  czystości  rzeki 

Uszwicy  i  naprawienia  szkód.  Jeśli  chodzi  

o Wokowice, mają ujęte szkody popowodziowe na koszt około 1 miliona złotych. Szkody 

popowodziowe jakie  mają wykazane na obecny stan są  na koszt 25mln złotych w całym 



powiecie. Obecnie otrzymali tylko 7mln złotych na 2010 rok. w administracji mają 350 km 

rzek, 110 km wałów, 4 pompownie i na to utrzymanie otrzymali tylko 84 tysiące złotych. 

Kierownik  Referatu  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Maria  Zachara,  poinformowała,  że  rowy 

melioracyjne, które były gminnej spółki wodnej, biegną po gruntach prywatnych. One nie 

mają  wydzielonych  działek,  zgodnie  z  prawem wodnym za  utrzymanie  rowu odpowiada 

właściciel  gruntu.  Rzeczywiście  to  jest  rodzaj  jakiegoś  majątku  ponieważ  były  one 

zinwentaryzowane,  mają  określone  dno,  przepusty,  szerokość,  długość.  lecz  nie  było 

wyznaczonych działek. 

Przedstawiciel  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  Pani  

Anna Korpała, w sprawie dot. Jadownik, jest projekt obejmujący od mostu na Łężcu do pana 

D. zostały tam wykonane etapowo prace a obecnie jeszcze zostały jeszcze trzy etapy w miarę 

przyznanych środków. W 2010 roku wykonano tuż po powodzi m.in. : oczyszczenie rzeki 

Uszwicy oraz rzeczki Uszewki oraz rzeki Grodna. W dalszym ciągu modernizowane są wały 

na Wiśle, w Borzęcinie oraz na Uszwicy. 

Radna  Jadwiga  Kramer,  zapytała  na  ile  zostały  wykazane  potrzeby  

w powiecie brzeskim?

Przedstawiciel  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  Pani  

Anna Korpała, odpowiedziała, że zatwierdzone przez Starostę Brzeskiego jest na kwotę 39 

mln złotych. 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, podziękowała Pani Annie Korpała za 

obecność  i  przedstawienie  informacji  dotyczących  spraw  melioracji  na  terenach  Gminy 

Brzesko. 

Sołtys  Anna  Lubowiecka,  poinformowała,  że  zostały  wykonane  prace  

w Szczepanowie przede wszystkim rów odwadniający. 



Radny  Marek  Adamczyk,  poinformował,  że  rów  przy  ul.  Trakt  Królewski  

w Mokrzyskach, wzdłuż drogi rów został przez Gminę pięknie wykonany lecz jak podkreślił 

radny, na wskutek drgań przejeżdżających maszyn i aut pod budowę autostrady praca zostanie 

zmarnowana. 

Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa Maria Zachara,  wykonanie faszynady rowu 

oraz  utrzymywanie  tego  rowu  to  nie  jest  zwolnienie  

z  odpowiedzialności.  Dużo  zależy  przez  jakie  tereny  biegnie  trasa  rowu.  

Te rowy, które dawniej zajmowała się spółka wodna, na zgłoszenia mieszkańców lub radnych 

stopniowo  wykonują  prace  oraz  wyznaczają  harmonogram  i  te  rowy  w  marę  udaje  się 

konserwować  na  bieżąco.  Różnica  jest  między  konserwowaniem  a  odbudową  rowów. 

Stopniowo ubezpieczają rowy płytami ażurowymi. 

Radny  Lech  Pikuła,  zaproponował  przewodniczącej  komisji,  aby  podjąć  wniosek  by 

zinwentaryzować  potrzeby  odnowienia  rowów  melioracyjnych  

w całej gminie. 

Sołtys Jerzy Gawiak, zapytał czy istnieją mapy przedstawiające przebieg dawnych rowów 

melioracyjnych?

Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa Maria Zachara, poinformowała, że rowy które 

zajmowała się gminna spółka wodna są zinwentaryzowane a cały wykaz ma starostwo, jeśli 

występuje jakiś spór lub sprawa z odszukaniem poprzedniego stanu kierują o udostępnienie 

map do starostwa powiatowego.

Sołtys Marek Kośmider, poinformował, że nie zweryfikuje się wszystkiego np. ogrodzeń i 

urządzeń wodnych, skoro nie zostaje to sprawdzane przez organ. 

Przewodnicząca Komisji  Katarzyna Pacewicz-Pyrek po dyskusji  i  analizie przedstawiła 

wnioski oraz poddała je pod głosowanie:

 Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o pogłębienie rowu przebiegającą wzdłuż 

ul. Wierzbowej w Sterkowcu. 

Głosowano jednogłośnie.



Wniosek 

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  aby  wystąpić  do  firmy   zarządzającej 

budową autostrady, by zadbała o należyte odwodnienie wszystkich terenów przylegających 

do autostrady, biegnących przez tereny byłego województwa małopolskiego. 

Głosowano jednogłośnie.

 Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpił do firmy Carlsberg Polska, o 

naprawienie  szkód spowodowanych przez  wodę na  odcinku którym zarządzają,  mając  na 

uwadze  wyrwy,  które  powstały  

w bezpośredniej okolicy jazu na rzece Uszwicy. 

Głosowano jednogłośnie.

Wniosek 

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  o  odwodnienie  ulicy  Bocznej  przy 

wykorzystaniu z specustawy.

Głosowano jednogłośnie.

Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska,  aby powołał komisję do  sporządzenia 

inwentaryzacji  odnowienia  rowów  melioracyjnych  w  całej  gminie  z  udziałem  radnych, 

sołtysów oraz przewodniczących osiedli.

Głosowano jednogłośnie.

Ad. 2 Funkcjonowanie systemu monitoringu na terenie miasta i gminy.

Radny Tadeusz Pasierb, zapytał jak wygląda sprawa monitoringu na Osiedlu Jagiełły?

Komendant  Powiatowy  Policji  w  Brzesku  Insp.  mgr  Robert  Biernat,  

w obecnej chwili monitoring, który funkcjonuje jest podłączony na komendzie w głównej 

siedzibie  na  stanowisku  kierowania  dyżurnego.  System  jest  dwuetapowy,  przez  dwóch 

wykonawców łącznie składających się z 11 kamer w najbardziej newralgicznych punktach 

miasta.  Każdy  z  tych  systemów  ma  wady  i  zalety.  Stary  system  jest  bardziej  sprawny, 



ponieważ jest dłuższy czas przechowania nagrań- 10 dni. W nowym systemie jest tylko 5 dni, 

oraz występuje brak koordynacji ruchu kamerami. Przy starym systemie awarie kamer nie są 

częste. Opór w przypadku rozbudowy monitoringu ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji 

oraz  Naczelnika  inwestycji  był  duży.  Policjanci,  którzy  mają  monitoring  przed  sobą  i 

wszystkie telefony, monitoring mają z boku. W sposób dorywczy podchodzą sprawdzają co 

się dzieje, a obraz jest rejestrowany cały czas. Na bazie dokonywanych zgłoszeń, policjanci 

sprawdzają  czy  zdarzenia  kryminalne  zaistniały  

w  obrębie  kamer.  Etatów  potrzeba  pięć,  aby  obsadzić  przy  systemie  

8  godzinnym,  a  na  to  komendant  nie  dostanie  zgody.  Próbował  obsadzić  pracowników 

cywilnych lecz okazało się również, że trafił na blokadę, ponieważ w opisie stanowiska jest 

praca dłużej niż 8 godzin przy monitorach i okazuje się, że trzeba ponieść opłaty z tytułu 

medycyny pracy,  dodatkowo okulary korekcyjne,  za  soboty i  niedziele nie  może zapłacić 

ponieważ kodeks pracy obliguje tego. Głównie monitoring służy do odtworzenia zapisów po 

uzyskaniu zgłoszenia. 

Radny Tadeusz Pasierb, dodał, że chodzi głównie o poprawę jakości. 

Inspektor  UM  w  Brzesku  Antoni  Staszczyk,  monitoring  rozbudowują  od  kilku  lat. 

Wykonawca jest wybierany po przetargu. Z początku tych firm nie było zbyt dużo. Firma z 

Dębicy,  która zamontowała ten pierwszy system, wykonano jest  bardzo fachowo, kamery 

działają  do  dzisiaj  bezbłędnie  poza  wymianą  kilku  elementów  ze  względu  na  zużycie. 

Następnie przetarg wygrała firma NetCom z Brzeska, która spełniła wszystkie wymogi i dała 

parę  tysięcy  złotych  taniej.  Ta  firma  nie  zajmuje  się  tym  tematem  tak  głęboko,  jak  

w  przypadku  wcześniejszej  firmy.  Jeśli  chodzi  o  użytkowanie  i  modernizację  to  można 

zmienić  firmę.  Zdaniem  pana  Ireneusza  Węglowskiego,  który  zajmuje  się  bieżącym 

działaniem monitoringu jest podobne jak pana Antoniego, iż firmę z Dębicy chętniej widzą do 

dalszej współpracy. Obecnie zostały zamontowane 4 kamery w Szczepanowie na rynku oraz 

na Bocheńcu w rejonie  Kościółka Św. Anny,  również 4 kamery zostały zamontowane ze 

stacjonarnym zapisem. 



Przewodnicząca Komisji  Katarzyna Pacewicz-Pyrek po dyskusji  i  analizie przedstawiła 

wnioski oraz poddała je pod głosowanie:

Wniosek 

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  o  zwrócenie  się  do  firmy  obecnie 

konserwującej  system  monitoringu  na  terenie  Gminy  Brzesko  

o  przedstawienie  kosztorysu  modernizacji  systemu,  mając  na  uwadze  poprawę  jego 

funkcjonowania. 

Głosowano jednogłośnie.

Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  o  przycięcie  wszystkich  drzew  

w  okolicach  kamer  monitorujących,  które  przysłaniają  obraz  oraz  w  pobliżu  lamp 

oświetleniowych. 

Głosowano jednogłośnie.

Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by kolejne kamery monitorujące na terenie 

miasta i gminy, posiadały stacjonarny zapis. 

Głosowano jednogłośnie.

Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by  w przypadku rozbudowy monitoringu 

miejskiego, wziąć pod uwagę ulice i miejsca zasugerowane przez Komendanta Powiatowego 

Policji w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.

Ad. 4 Problematyka ochrony środowiska, edukacja mieszkańców w tym zakresie/dzikie 

wysypiska-sposoby likwidacji/

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela przedstawił członkom komisji 

informację dotyczącą ochrony środowiska. 

Edukacja ekologiczna.



Głównym elementem prowadzonej edukacji ekologicznej przez ref. Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska są cyklicznie organizowane konkursy oraz akcje:

I KONKURSY EKOLOGICZNE

1) „BRZESKO – CZYSTA GMINA” to konkurs organizowany już po raz 10-ty, skierowany 

jest do dzieci i młodzieży szkolnej, przy czym tematy i programy konstruowane są tak by 

objąć    edukacją ekologiczną także osoby dorosłe tj. nauczycieli, rodziców, sąsiadów i innych 

mieszkańców  gminy  (happeningi,  rozpropagowywanie  ulotek  informacyjnych,  ankiet, 

przedstawienia tematyczne na wywiadówkach i imprezach pozaszkolnych itp.).   Tematyka 

konkursu  ma  szeroki  zakres  i  w  poszczególnych  edycjach  dotyczyła  np.:  inwentaryzacji 

dzikich wysypisk śmieci, sposobu prowadzenia gospodarki ściekowej, inwentaryzacji pokryć 

azbestowych, ochrony powietrza a także propozycje projektu ścieżki ekologicznej,  pisanie 

bajek i komiksów ekologicznych.

 2) „ZBIERAJMY ZUŻYTE BATERIE” – jest to konkurs dla szkół oraz przedszkoli, w roku 

szkolnym 2010/2011 organizowany po raz 7-my.  Celem konkursu jest edukacja jak również 

zebranie jak największej ilości odpadów niebezpiecznych jakimi są baterie, które dzięki tej 

akcji nie trafią na składowisko odpadów. Zebrano następujące ilości baterii:

- 2007r – 0,993 Mg

- 2008r – 1,317Mg

- 2009r. – 1,8 Mg

- 2010r. - 2,69Mg.

II AKCJE.

1) „ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI” obchodzony w kwietniu – z racji tego dnia organizowane 

są akcje sprzątania w szkołach na osiedlach i sołectwach.

 2) „AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA” obchodzona we wrześniu, również organizowane są 

akcje sprzątania.

Na akcje  porządkowe Gmina przekazuje worki  oraz rękawice a  także pokrywamy koszty 

odbioru i utylizacji zebranych odpadów.



3) „EURPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” organizowany już po raz IV-ty, 22.09.2010r., 

celem akcji  jest  propagowanie  działań  mających  na  celu  ochronę  przed  hałasem a  także 

zanieczyszczeniem  powietrza.  Z  racji  tego  dnia  zakupiliśmy  stojaki  rowerowe  które 

zamontowane zostały przy basenie oraz przy MOK-u, został otwarty tor rowerowy dla dzieci 

w  Ogródku  Jordanowskim,  ul.  Szczepanowska  w  Brzesku  została  zamknięta  dla  ruch 

samochodowego  aby  ułatwić  ruch  rowerowy.  W  roku  bieżącym  na  ten  dzień 

przygotowaliśmy niespodziankę tzn w Brzesku kursowało EKO-TAXI –  riksza. Ta forma 

promowania  Dnia bez Samochodu była  dużą atrakcją  w Brzesku szczególnie  dla  dzieci  i 

młodzieży  w  przedszkolach  i  szkołach.  Przy  tej  okazji  przeprowadzono  w  szkołach  i 

przedszkolach pogadanki edukacyjne.  

Organizowane konkursy oraz akcje  nagłaśniane są przez lokalne media (gazety, radio), na 

stronie internetowej a także przez plakaty, banery itp.

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 

Dzikie  wysypiska  śmieci  na  terenach  gminnych  likwidowane  są  w  miarę  możliwości 

sukcesywnie. Porządkowane są także tereny wzdłuż dróg gminnych.

W roku 2007 na likwidację dzikich wysypisk śmieci wydano prawie 16 tys zł 

W roku 2008 na likwidację dzikich wysypisk śmieci wydano 15 tys zł 

W roku 2009 na likwidację  dzikich wysypisk wydano  ponad 24 tys zł.

W roku 2010 jak dotychczas wydano – już ponad 17 tys zł.   

Wiele  terenów  porządkowanych  było  przez  pracowników  interwencyjnych  zatrudnianych 

przez Urząd. Odbiór odpadów ich transport na składowisko zlecany jest Brzeskim Zakładom 

Komunalnym. W porządkowanie terenów, głównie wokół szkół angażuje się także młodzież 

szkolna  i  nauczyciele.  

W  sprzątnie  angażują  się  także  niektórzy  Przewodniczący  Zarządu  Osiedli  oraz  Sołtysi. 

Większe akcje porządkowe zlecane są specjalistycznym firmom głównie BZK.



W dniach 17- 19 września 2010 roku prowadzona była Akcja Sprzątania Świata. Dzięki takim 

akcjom zbierane są bardzo duże ilości śmieci przez młodzież szkolną .

ZBIÓRKA ODPADÓW 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – porównanie 4-ech lat

Zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych  prowadzona  jest  każdego  roku  

w I-wszym półroczu.  Akcje  prowadzone były na koszt Gminy.  

Zebrano następujące ilości odpadów wielkogabarytowych:

w roku 2007 -  172 Mg – koszt akcji  20 000,00zł

w roku  2008 – 283Mg – koszt akcji 50 000,00 zł

w roku 2009 – 289,5 Mg – koszt akcji 57 780,00zł

w roku 2010 -  647,4  - koszt akcji 56 710,00zł.

Przeterminowane lekarstwa w 2009r. (zbiórka do pojemników rozstawionych w aptekach):

I kwartał –  0,349 Mg

II kwartał – 0,136 Mg

III kwartał –  0,223 Mg

IV kwartał -  0,134 Mg

RAZEM – 0,842 Mg

Zużyta odzież (kontenery rozstawione na terenie miasta  )   2009r  .   –  61,655 Mg

Azbest 2009r.  -  112,09 Mg

Gmina  pokrywa  koszty  odbioru  i  utylizacji  na  składowisku  odpadów  niebezpiecznych 

zdemontowanych materiałów azbestowych od zainteresowanych mieszkańców.

Sprzęt elektryczny  i  elektroniczny 2009r. –  przekazano  27,469 Mg

Zorganizowany jest punkt na bazie BZK gdzie tego typu odpady przyjmowane są bezpłatnie 

od mieszkańców naszej gminy.

Zbiórka odpadów komunalnych - porównanie 3 ostatnich lat.

Zestawienie ilości zebranych odpadów w przeliczeniu na miesiąc 



Lp Nazwa odpadów Mg/miesiąc

2007r

Mg/miesiąc 

2008r.

Mg/miesiąc

2009r.
1 Odpady komunalne - balast 525,1 598,4 635,5
2 Makulatura 29,9 56,5 68,7
3 Szkło 27,4 22,3 23,4
4 Plastik 18,6 23,5 20,7
5 Metal 0,07 0,0 0,07
6 Odpady wielkogabarytowe 10,6 23,6 24,1
7 Przeterminowane 

lekarstwa

0,07 0,06 0,07 

8 Zużyta odzież 3,2 5,1 5,1
9 Azbest 4,5 7,1 9,3
10 Zużyte baterie 0,08 0,11 0,15

Z  powyższego  zestawienia  wynika  iż  obserwuje  się  tendencję  wzrostową  w  zakresie 

zbieranych odpadów, zarówno balastu jak i odpadów segregowanych. Zjawisko takie można 

tłumaczyć  wzrostem  świadomości  mieszkańców  co  do  konieczności  prawidłowego 

prowadzenia gospodarki odpadami. Prowadzone są sukcesywne kontrole w tym zakresie na 

terenie całej gminy.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk,  zaproponował,  aby 

zwiększyć ilości stojaków na rowery w centrum miasta. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela,  poinformował,  że  poprzez 

zagospodarowanie terenu zauważył, że mieszkańcy wstrzymują się  do zaśmiecania terenu. 

Kierownik  poinformował  również,  że  jest  zbyt  mało  pracowników do  pewnych zadań  w 

referacie. 

Radna Jadwiga Kramer,  poinformowała,  iż  większe gabaryty  zawozi  się  do BZK,  lecz 

czasem w domu jest do zbycia tzw. drobne sprzęty np. klawiatura, myszki do komputera, 

kable elektryczne itp. Radna zaproponowała, czy nie można było utworzyć jakiś punktów z 

drobnym sprzętem elektrycznym. 



Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek po  dyskusji  i  analizie  tematu, 

przedstawiła wnioski oraz poddała je pod głosowanie:

Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  stworzyć  jednostkę  powołaną  do 

egzekwowania przepisów obowiązujących w gminie w zakresie ochrony środowiska i innych 

spraw.   

Głosowano jednogłośnie.

Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  we  współpracy  

z zarządcami budownictwa wielorodzinnego, rozważyć możliwość zorganizowania punktów 

zbierania drobnych sprzętów elektrycznych. 

Głosowano jednogłośnie.

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

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Inspektor UM w Brzesku Józef Gondek, przedstawił sprawy dotyczących działek na terenie 

Gminy Brzesko. 

Inspektor UM w Brzesku Małgorzata Serafin, przedstawiła umowę najmu TP S.A w Domu 

Kultury w Sterkowcu. 

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek,  po  przedstawieniu  przez 

pracowników  UM  w  Brzesku  spraw  przedstawiła  wnioski  oraz  opinie  

i poddała je pod głosowanie:

Opinia 

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie zrezygnowania Gminy Brzesko z 

prawa pierwokupu działki Nr 1439/22 w Jasieniu.

Głosowano jednogłośnie.

Opinia



Komisja  podtrzymuje  opinię  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  

w sprawie działki Nr 1882/4 położonej w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.

Wniosek

Komisja  wnioskuje,  by  umowę  najmu  Telekomunikacji  Polskiej  S.  A  

w Domu Kultury w Sterkowcu, kontynuować na obecnie obowiązujących zasadach zgodnie z 

sugestią wydziału. 

Głosowano jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał propozycję wniosku 

by  przystąpiono  do  planu  zagospodarowania  terenu  

ul. Okocimskiej, Głowackiego aż do Urzędu Miejskiego. 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek,  po dyskusji i analizie przedstawiła 

wnioski i poddała je pod głosowanie:

Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  aby  przystąpić  do  planu 

zagospodarowania  terenów  w  obszarze  od  ulic:  Okocimskiej,  Głowackiego  

do Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  wrócić  do  szeroko dyskutowanego 

tematu  za  poprzednich  kadencji  rady,  połączenia  Osiedla  Zielonki  z  centrum  miasta  za 

pomocą kładki dla pieszych na rzece Uszwica. 

Głosowano jednogłośnie. 

Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  rozpocząć  szeroką  kampanię 

uświadamiającą  młodzież  i  dorosłych  o  zagrożeniach  wynikających  ze  spożywania  tzw. 

„dopalaczy”. 

Głosowano jednogłośnie. 



Wniosek

Komisja kieruje pytanie do odpowiedniego wydziału, czy sklep z tzw. „dopalaczami” 

ponosi odpowiednie opłaty z tytułu umieszczenia reklamy nad pasem drogowym. 

Głosowano jednogłośnie. 

Po wyczerpaniu  porządku  Przewodnicząca  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Pacewicz Pyrek podziękowała wszystkim za udział i 

zamknęła posiedzenie. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Posiedzenie trwało od godziny 1000 do godziny 1300

                                                                            Przewodnicząca Komisji
                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony 
                                                         Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 

 Protokołowała
                                                                        mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
Joanna Szczepka


