
P R O T O K Ó Ł  NR  3/2011 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 
16  luty  2011 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
2. Ocena funkcjonowania MPEC w Brzesku-wizja lokalna.  
3. Wizja lokalna w Regionalnym Centrum Kulturano-Biblitecznym. 
4. 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 poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokoły 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z  
dnia 19  stycznia 2011 roku wyłożone zostały w Biurze Rady Miejskiej. W związku  
z czym  zapytała, czy do protokołów są uwagi i wnioski? Członkowie Komisji nie 
wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała je pod 
głosowanie.  
 
Komisja udała się wizję lokalną.  
 
Ad. 2 , Ad. 3  
  Ocena funkcjonowania MPEC w Brzesku-wizja lokalna.  
  Wizja lokalna w Regionalnym Centrum Kulturano-Biblitecznym. 

 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, po odbyciu wizyt lokalnych, 
przedstawiła następujące wnioski i poddała je pod głosowanie: 
Wniosek  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by szeroko rozpropagować informację o 
nieodpłatnym zbieraniu przez MPEC biomasy. Wykonać to należy niezwłocznie, 
ponieważ rozpoczyna się sezon przycinania drzew  
i krzewów. Komisja proponuje, aby rozpropagować ten temat zwłaszcza poprzez 
ogłoszenia parafialne.  
Głosowano jednogłośnie.   
Wniosek 



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wygospodarować w nowej bibliotece 
pomieszczenie lub jego część na przechowywanie strojów ludowych, będących po 
opieką Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Głosowanie jednogłośnie. 
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zakupić potrzebną ilość koszy, 
dystrybutorów mydła, żaluzji itp. wyposażeń do nowo wybudowanego Regionalnego 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego zgodnie z zgłaszanym zapotrzebowaniem przez 
MOK i PiMBP w Brzesku. 
Głosowano jednogłośnie.  
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przełożyć całą kostkę otaczającą 
nowy budynek Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. 
Głosowano jednogłośnie.  
 

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do 

komisji, zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady 

Miejskiej. 

Prezes MPK Krzysztof Gawor, przedstawił członkom komisji zmiany trasy 
przejazdu i rejestracji nowego rozkładu jazdy linii Nr 9 Brzesko-Okocim. Zmianie 
ulega trasa przejazdu z obecnej prowadzącej do Dworca PKP i niektóre kursy dalej 
do ulicy Bagiennej na nową wzdłuż ulicy Szczepanowskiej do Komendy Powiatowej 
Policji, powód tej zmiany jest spowodowany brakiem zainteresowania połączeniem 
miasta do dworca i do ul. Bagiennej.  
 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, po analizie, przedstawiła 
wnioski i poddała je pod głosowanie: 
 
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przeprowadzić zmiany trasy 
przejazdu wg. nowego rozkładu jazdy linii nr 9 Brzesko-Okocim, biorąc pod uwagę 
propozycje Spółki MPK Brzesko w tym zakresie. 
Głosowano jednogłośnie.  
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przeprowadzić zmiany  
w rozkładach jazdy zgodnie z propozycją złożoną przez Spółkę MPK. 
Głosowano jednogłośnie.   
 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, przedstawiła członkom 
komisji pisma z dnia 14 lutego 2011r. od Pana B.G w sprawie zamontowania lamp 

oświetleniowych, oraz pismo z dnia 14 lutego br. w sprawie strat i utrudnień 
podczas modernizacji Rynku brzeskiego, po czym przedstawiła następujące opinie: 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 14.02.2011r. w sprawie 
zapotrzebowania na budowę oświetlenia ulicznego. Powyższe wnioski będą  brane 
pod uwagę przy podziale środków finansowcy na ten cel.  
Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 14.02.2011r. Pani M.G  
w sprawie utrudnień występującymi podczas modernizacji Rynku brzeskiego.  
Pani Małgorzata Bugajska-Pala, architekt-urbanista UM w Brzesku, przedstawiła 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brzesko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poinformowała, 
że studium Gminy Brzesko ma już 14 lat, utraciło swoją aktualność szczególnie w 
zakresie przepisów jak również w zakresie ustaleń merytorycznych. Najważniejsze  



w gminie to są duże obszary terenów osuwiskowych, które uprzednio w studium nie 
były w pełni naniesione, granica wody stuletniej, autostrada, wymagają one 
aktualności, nie tylko zapisów.  
Radny Piotr Wyczesany, zapytał, o punkt 12. W zapisie jest napisane, „obiekty lub 
obszary, dla których wyznacza się w złożu kapaliny filar ochronny”, są tam dwa 
tereny na pograniczu miejscowości Bucza i Mokrzysk. Jedna o powierzchni 83ha, a 
druga o powierzchni 8ha. z tego co jest mi wiadomo, na jednym z rad sołeckich, 
firma „Super Krusz” zadeklarowali, że za pozwoleniem wydobywania tego żwiru z 
terenu 8ha, firma odstępuje od ubiegania się o dalsze pozwolenia wykorzystania 
tego obszaru 83ha, to miało być wykorzystane w kierunku zabudowy jednorodzinnej 
pod miejscowość Bucze. Czy to wszystko idzie w kierunku uruchomienia tego 
drugiego punktu wydobycia żwiru i piasku przez firmę „Super Krusz”?  
Małgorzata Bugajska-Pala, architekt-urbanista UM w Brzesku, jest to teren  
i obszar górniczy, jest objęte koncesją. Koncesje przychodzą do nas tylko do 
wiadomości ale przychodzą głównie do Wydziału rolnictwa. Ja na dzień dzisiejszy 
nie ma wiadomości w tym temacie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, dwa czy trzy lata 
temu przystąpiliśmy do przygotowania studium, uważam, że studium można 
zmieniać w części, nie w całości z uwagi na obszary komunikacyjne w obrębie 
łącznika zachodniego północ-południe. Kolejną sprawą jest  
ul. Pomianowska jest obowiązujący plan mieszkaniowy jest to za młynem- należało 
by to zmienić i wykonać tam zakaz zabudowy wg. koncepcji która została 
przedstawiona na spotkaniu.  
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, pod dyskusji i analizie 
przedstawiła wnioski oraz opinię, poddając je pod głosowanie:  
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dokończenie zmiany części studium 
miasta Brzeska, w celu utworzenia korytarza komunikacyjnego północ-południe, 
łączącego zjazd autostrady z drogą na Nowy Sącz, celem dalszego uchwalenia planu 
na tym obszarze.  
Głosowano jednogłośnie. 
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przystąpić do opracowania planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do firmy CAN-PACK. 
Głosowano jednogłośnie.  
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by podjąć kroki aby wyłączyć spod 
zabudowy mieszkaniowej i każdej innej, tereny zagrożone osuwiskami oraz tereny  
zalewowe.  
Głosowano jednogłośnie.  
Opinia 
Komisja nie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko  
i miejscowości planów zagospodarowania przestrzennego.  
Głosowano: 2-za, 1-wstrzymujący, 2-przeciw.  
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na następne posiedzenie przygotować 
wszystkie wnioski, dotyczące zmian opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz informację na temat etapu studium dla 
korytarza drogowego.  
Głosowano jednogłośnie.  
 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, przedstawiła pismo z dnia 
25 stycznia br. w sprawie przywrócenia komunikacji poprzez tzw. „kładkę”  



w miejscowości Jasień. Przewodnicząca poprosiła o wytłumaczenie tej sprawy. 
Przedstawiła również pismo od mieszkańców Jasienia z dnia 19 stycznia 2011r.  
w sprawie wniosków do umieszczenia w tegorocznym budżecie.  
Inspektor UM w Brzesku Jan Górski, poinformował, że zostało zabezpieczone 
osuwisko, został wykonany również rurociąg, rzeczywiście była tam kładka lecz 
przejście jest przez tą rurę. Rura jest przysypana ziemią, przyłożona płytami zatem 
dojście jest dobre.  
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, zapytała Przewodniczącego 
Rady Miejskiej co ze sprawą Pani Marii B.?  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że 
rozmawiał z Panią Marią B. i sprawa została załatwiona, „rozebrana” jest część 
chodnika o który był spór.  
Następnie po dyskusji i analizie Przewodnicząca Komisji przedstawiła wnioski 
oraz opinię, poddając je pod głosowanie: 
Opinia  
Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 24.01.2011r. od Pana J.G  
w sprawie przywrócenia komunikacji na ul. Mazurkiewicza przez tzw. „kładkę”. 
Komisja uda się na wizytę lokalną w w/w sprawie na najbliższym posiedzeniu 

komisji. 
Opinia 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 19.01.2011r. w sprawie wniosków do 

tegorocznego budżetu mieszkańców Jasienia.  
Wniosek  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by pismo skierowane do Rady Miejskiej 
przez mieszkańców wsi Jasień, przedstawić do wglądu Radzie Sołeckiej Jasienia.  
Głosowano jednogłośnie.  
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na następne posiedzenie komisji 
przygotować informację na temat rozwiązań komunikacji miejskiej  
w przypadku przejścia ul. Leśną zjazdu z autostrady.  
Głosowano jednogłośnie.  
Wniosek  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by sprawdzić prawną możliwość 
dopuszczenia innych wariantów ograniczenia ruchu zamiast progów zwalniających 
poprzez montowanie w pionie innych urządzeń mających zadanie ograniczenie 
prędkości przez kierowców.  
Głosowanie jednogłośnie.  
Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o informację na temat realizacji 
wniosków mieszkańców w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Partyzantów 
w Brzesku.   
Głosowanie jednogłośnie. 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   
Posiedzenie trwało od godziny 900 do godziny 1300 

 
                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony  
                                                         Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku                                                                        

 
 Protokołowała 

                                                                        mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                     
Joanna Szczepka 


