Protokół Nr 6/2011
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 11 maja 2011 roku

Posiedzeniu komisji przewodniczyła
radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek
przewodnicząca komisji. Udział wzięli radni i goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności.
Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu
przedstawiła
proponowany projekt porządku posiedzenia ze zmianami, został przyjęty jednogłośnie
jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wizja lokalna na osiedlu Kopaliny-Jagiełły.
3. Problematyka powstania żłobka.
4. Funkcjonowanie Spółki BZK.
5. Analiza sprawozdania z Budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
6. Informacja o stanie przygotowań w temacie łącznika autostradowego oraz
inwestycji towarzyszących i wszelkich rozwiązań komunikacyjnych z tym
związanych.
7. Gmina i Powiat wspólne obszary działania/w tym omówienie inwestycji,
które są lub będą współfinansowane przez obie jednostki mające na celu
stworzenie harmonogramu takich inwestycji.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady
Miejskiej.
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 8 kwietnia 2011 roku został
przyjęty jednogłośnie
Ad.2 - Wizja lokalna komisji – komisja odbyła wizje lokalną zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad.
Po wizji członkowie komisji zgłosili następujące wnioski i opinie:
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała zakup przez gminę działki Nr 723 w Okocimiu
zajętej rowami odwadniającymi drogę gminną. Głosowano 5 za,/ radny Krzysztof
Ojczyk nie brał udziału w głosowaniu/.
2. Pozytywnie zaopiniowano sprzedaż w trybie przetargowym działki nr 1243/4
o powierzchni 0,0243 ha położoną w Brzesku w sąsiedztwie ulic Garbarskiej
i Błękitnej. Głosowano 5 za, 1 przeciw
3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek państwa B i B.G. zam. Brzesko
dot. sprzedaży zgodnie z obowiązującą procedurą prawną działki gminnej położonej
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na terenie osiedla Jagiełły, po uprzednim wejściu w życie planu przestrzennego
zagospodarowania ze zmianami.
4. Komisja wnioskuje, aby przygotować wykup działek prywatnych na osiedlu Jagiełły,
z przeznaczeniem ich na parkingi. Głosowano jednogłośnie
Inspektor Józef Gądek przedstawił do opinii komisji i bardzo dokładnie omówił
następujące wnioski :
o wniosek Pana A.S zam. Brzesko o sprzedaż lokalu
budynku przy ul. Matejki 4 w Brzesku.

mieszkalnego w

Członkowie komisji wyrazili negatywną opinię w temacie jw.
Wniosek komisji:
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Pana A.S zam. Brzesko o sprzedaż
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Matejki 4 w Brzesku. Komisja wnioskuje
o utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy w obrębie Rynku z uwagi na to, że
budynek znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego centrum
miasta.
Głosowano jednogłośnie
o wnioski użytkowników wieczystych dotyczące przekazania Gminie Brzesko
swoich
udziałów
w
nieruchomości
gruntowej,
oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 1253/25 położonej w Brzesku w sąsiedztwie
bloku mieszkalnego przy ul. Legionów Piłsudskiego 40 B.
wniosek komisji:
Komisja rozpatrzyła wnioski użytkowników wieczystych dotyczące przekazania
Gminie Brzesko swoich udziałów w nieruchomości gruntowej, oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 1253/25 położonej w Brzesku w sąsiedztwie bloku
mieszkalnego przy ul. Legionów Piłsudskiego 40 B. Komisja wnioskuje
o nieodpłatne przekazanie powyższego gruntu przez wnioskodawców na rzecz
Gminy Brzesko.
Głosowano jednogłośnie
o wniosek
Gminy Brzesko o sprzedaż w przetargu nieograniczonym
położone w Jadownikach działki nr 5911/3,5914,5878 – komisja na
kolejnym posiedzeniu w miesiącu czerwcu dokona wizji lokalnej na
przedmiotowych działkach z udziałem Pani Architekt.
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Ad.3. Przy udziale wnioskodawczyni pani Magdaleny Hudyka komisja zapoznała się
z propozycją utworzenia w Brzesku żłobka dla dzieci w wieku 1-3 lat .
Pani Magdalena Hudyka przedstawiła członkom komisji nowe zasady utworzenia
żłobka wg. załącznika do protokołu komisji. W żłobku sprawowana będzie opieka nad
20 dziećmi w dwóch grupach. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana
kadra, koszt pobytu dziecka w żłobku to 780 złotych. Wnioskodawczyni zwróciła się do
komisji o przeanalizowanie propozycji częściowego dofinansowania funkcjonowania
placówki przez gminę.
p. o. dyrektora MOPS Pani Marta Skowron przedstawiła komisji informacje dot. nowej
ustawy żłobkowej, oraz możliwości dopłat do funkcjonowania placówki ze strony gminy .
Naczelnik Józef Cierniak przedstawił jakie są obowiązki gminy w stosunku do
zaprezentowanego projektu utworzenia żłobka.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek
powiedziała, komisja wysłuchała prezentacji
wnioskodawcy na temat propozycji otwarcia w Brzesku żłobka, i może tylko wyrazić
opinię. Cała reszta organizacji placówki należy do wnioskodawcy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy wyliczono już jaka będzie dotacja z
budżetu gminy do kosztów funkcjonowania placówki?. Koszty tego przedsięwzięcia są
bardzo wysokie , koszt utrzymania dziecka w żłobku również , dlatego najlepiej by było
aby te koszty dotacji zostały wcześniej wyliczone aby później nie było nieporozumień.
Po dyskusji komisja wyraziła opinię:
Komisja pozytywnie opiniuje zamierzenia powstania na terenie Gminy Brzesko
żłobka. Głosowano jednogłośnie
o Przewodnicząca komisji radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek przedstawiła
zebranym treść wniosku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Brzesku
dot. użyczenia lokalu w budynku po bibliotece przy ul. Puszkina 4 na
prowadzenie działalności statutowej.
Członkowie komisji stwierdzili ,że w budynku przy ul. Okocimskiej 5 są jeszcze wolne
pomieszczenia, mają tam siedzibę pozostałe organizacje działające na terenie Brzeska
i tam należy starać się o pozyskanie wolnych pomieszczeń na działalność statutową
Towarzystwa.
Opinia komisji:
Jednogłośnie przyjęto do wiadomości pismo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w
Brzesku dot. użyczenia lokalu na prowadzenie działalności statutowej.
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o Przewodnicząca komisji radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek przedstawiła
zebranym treść projektu uchwały w sprawie odmowy przyjęcia Statutu
Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w
Brzesku, oraz treść opinii prawnej radcy prawnego.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk omówił przedmiotowy projekt uchwały, przedstawił
opinie radcy prawnego do projektu Statutu jw. Poinformował, że wg. opinii radcy
prawnego jest szereg uchybień w projekcie statutu, z powodu których ten statut nie
może być zatwierdzony. Rzeczą której w tym statucie nie ma, ale należy sobie o tym
jasno i uczciwie powiedzieć, jest taka propozycja aby gmina Brzesko miała mniej
udziałów niż majątek który faktycznie posiada w RPWiK. Oznacza to, że wraz ze
wszystkimi konsekwencjami w kwestii likwidacji, wykluczenia, jesteśmy na pozycji
straconej i nie mamy żadnej możliwości kontrolowania stawek opłat za wodę i
kanalizację. Pozostał po gminie Gnojnik jeden głos, i teraz ten jeden głos chcą sobie
pozostałe gminy zabrać. Jeżeli ma być uczciwie i żeby kluczowy interes gminy był
zabezpieczony to powinno być przynajmniej 5:5, bo to jest uczciwe, tym bardziej, że
nasz majątek w RPWiK jest ponad 50%. Mając mniejszość to tak naprawdę nie
decydujemy o niczym w co wkładamy na tą chwilę pieniądze.
Radny Adam Kwaśniak- dodał, ważne jest również to, że dwóch członków tego
Związku reprezentujący Radę Miasta Brzeska głosowało za tym, aby 6 głosów było dla
gmin ościennych a nie dla Brzeska. Byli to radny Brzyk i radny Babicz.
Radny Krzysztof Ojczyk powiedział, ale my możemy tego nie przyjąć, bo np. w czasie
zebrania wiejskiego w Jadownikach mieszkańcy podnosili że urzędnicy zza biurka
w magistracie ustalają sobie ceny bo mają większość i robią co chcą, a tak nie jest. Jeżeli
ma być sprawiedliwie, pomijając te wszystkie formalne błędy które radczyni wytknęła,
które zarażają gminie co do postanowień, to przez ten podział głosów nie można dać
furtki bycia w mniejszości.
Radny Edward Knaga powiedział, już dwa lata trwa dyskusja aby ten statut zatwierdzić.
Odrzucając go odsuwamy go na przynajmniej kolejne dwa lata. Kontrole
przeprowadzone w ostatnim czasie przez RIO jak NIK dały zalecenia pokontrolne o jak
najszybsze przyjęcie Statutu tej jednostki. Winniśmy na dzień dzisiejszy przedstawić
swoje propozycje.
Radny Krzysztof Ojczyk powiedział, statut obowiązuje bo Związek funkcjonuje jest tam
kilka niezgodnych punktów. Propozycje
zapisów w statucie musi dać Związek
i przedstawiciele gmin ale nie komisja. Jeśli dany przepis w statucie nie obowiązuje bo się
zmieniły przepisy to stosuje się przepisy wprost z ustawy i tutaj nic złego się nie dzieje.
Narzucanie woli innych gmin gminie Brzesko jest nie do przyjęcia. Abyśmy nie musieli
się później mieszkańcom tłumaczyć
dlaczego płacą takie a nie inne koszty
funkcjonowania, aby gmina Brzesko mogła mieć wpływ na funkcjonowanie tej spółki, to
nie może tak być przecież my jesteśmy głównym odbiorcą.

5
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek powiedziała- skoro ten statut zawiera wady o
których pisze radca prawny która wyraźnie wykazała, że przedłożony statut zawiera
wady prawne uniemożliwiające przyjęcie tego statutu więc należy go odrzucić i projekt
uchwały zaopiniować pozytywnie.
o Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie odmowy przyjęcia Statutu
Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący
o Komisja wnioskuje
do przedstawicieli Międzygminnego Związku Do Spraw
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, aby przy tworzonym nowym projekcie Statutu
uwzględnić interes gminy Brzesko, przy 5 głosach dla Brzeska i 5 głosach dla
pozostałych gmin, w dotychczasowym kształcie. Głosowano jednogłośnie

Ad.4. Funkcjonowanie Spółki BZK.
Informacje jw. wg. załącznika do protokołu przedstawił komisji Prezes Spółki BZK
Janusz Filip.
Po wysłuchaniu informacji jw. komisja podjęła opinię o treści:
Komisja przyjęła do wiadomości informacje Prezesa Spółki BZK na temat
funkcjonowania Spółki. Głosowano jednogłośnie
Ad.5.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok.
Analizę sprawozdania jw. wg. załącznika do protokołu omówiła Naczelnik Wydziału
Budżetowo - Księgowego Barbara Odroń- Ferenc.
W dyskusji członkowie komisji zadawali pytnia:
o Radny Edward Knaga zapytał w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 200
tysięcy złotych na modernizację ul. Wiejskiej z roku ubiegłego w budżecie roku
bieżącego.
Wnioski komisji:
o Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Brzesko za rok 2010.
Ad.6.Informacja o stanie przygotowań w temacie łącznika autostradowego oraz
inwestycji towarzyszących i wszelkich rozwiązań komunikacyjnych z tym
związanych.
Naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił komisji pismo GDDKiA z dnia 2 maja 2011
r. w sprawie jw.
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Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa oraz Dyrektor PZD Grzegorz
Wołczyński przybliżyli członkom komisji Gospodarki Komunalnej informacje dot.
propozycji lokalizacji zjazdu z autostrady w Brzesku, modernizacji ul. Leśnej przy udziale
GDDKiA oraz problemów z tym związanych. Pan Starosta przedstawił zamierzenia
powiatu związane z planowanym remontem ul. Leśnej. Pojawiły się informacje, że jeżeli w
Brzesku nie będzie zjazdu z autostrady to nie zostanie uruchomiona autostrada.
Ponadto pojawił się drugi wątek, że województwo złożyło propozycje GD aby ruch
poprowadzony został przez Radłów , jest to tzw. wariant północny. Dla samego Brzeska
ten wariant nie jest najlepszym rozwiązaniem - pan starosta wyjaśnił dlaczego. Nie ma
tygodnia aby Przedstawiciele Powiatu Brzeskiego nie gościli w GDDKiA w sprawach
związanych z budową zjazdu z autostrady .Ostatnie wizyty dot. głównie ul. Leśnej , a
dokładnie mówiąc remontu tej ulicy przy współudziale GDDKiA .Koszt remontu tej ulicy
wyliczono na kwotę około 13 mln złotych. Na obecną chwilę brak jest odpowiedzi czy
wniosek powiatu w sprawie współfinansowania w remoncie ul. Leśnej zostanie wzięty
pod rozwagę. Rozważane są również propozycje aby ul. Leśna stała się ulicą
jednokierunkową. Kraków jest do tej inwestycji dobrze ustosunkowany i gdyby tylko
posiadał w swoim budżecie odpowiednie środki finansowe to prace by zostały już
rozpoczęte. Wszystko zależy od decyzji w Warszawie. W tej walce nie jesteśmy sami bo
za nami stoi również Nowy Sącz.
Bogdan Dobranowski dodał, że środki na wykonanie projektów sa zabezpieczone, tylko
co dalej. Wiadomym jest że te projekty będą realizowane bo wydano na nie miliony
złotych i nie zostaną wyrzucone do kosza.
Radny Edward Knaga zwrócił uwagę na pilną potrzebę wygospodarowania środków
finansowych na dokończenie ulicy pomiędzy Wiejską i Jasną ze względu na zbyt duży
ruch kołowy i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Ad. 7. Gmina i Powiat wspólne obszary działania/w tym omówienie inwestycji,
które są lub będą współfinansowane przez obie jednostki mające na celu
stworzenie harmonogramu takich inwestycji.
Dyrektor ZDP w Przyborowie Grzegorz Wołczyński przedstawił komisji jakie zadania
inwestycyjne w zakresie remontu dróg i budowy chodników zostały zaplanowane do
realizacji w roku 2011 wspólnie z Zarządem Powiatu Brzeskiego i Gminą Brzesko.
W zakresie budowy chodników planuje się do wykonania:
o Budowa chodnika Mokrzyska - Szczepanów długość około 400 m, koszt
około 400 tysięcy złotych, udział gminy i powiatu po ½ części;
o Dokończenie budowy chodnika w Jadownikach ul. Witosa – długość około
450 m, koszt około 400 tysięcy złotych , udział gminy i powiatu po ½
części;
o Budowa chodnika w Porębie Spytkowskiej – długość około 430 m, koszt
około 420tysięcy złotych .
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Ponadto pan dyrektor dodał, że nie zostaną zwiększone zadania w zakresie
tych chodników .

długości

Starosta Andrzej Potępa powiedział, jeśli dojdzie do remontu ulicy Leśnej to zapewne
powiat wystąpi do gminy o dofinansowanie w 50 % remontu chodnika przy tej ulicy ,
poprosił aby mieć to na uwadze.

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział, w budżecie gminy Brzesko na remonty
chodników została zarezerwowana kwota 200 tysięcy złotych, natomiast w budowie
chodników powiatowych gmina partycypuje w kwocie 600 tysięcy złotych. Gmina
dokłada do budowy chodników powiatowych więcej niż do własnych, zaniedbując tym
samym własne chodniki i mieszkańców.

Starosta Andrzej Potępa odpowiedział na zapytanie radnej Pacewicz dot. planów
w zakresie budowy chodników w roku przyszłym. Jeżeli władze powiatu nie odzyskają w
najbliższym czasie pieniędzy od firmy MDI / budowa autostrady/ za zniszczone w czasie
budowy drogi powiatowe, na które powiat musiał zabezpieczyć własne środki, to powiat
wycofa się przynajmniej na 1 lub 2 lata z realizacji zadań z tym związanych. Budżet
powiatu jest bardzo trudny i ograniczony a zniszczenia są tak potworne, że radni
powiatowi rozważają wprowadzenie takich rozwiązań na przyszłość.
Po dyskusji udziałem zaproszonych gości Komisja zawnioskowała do Burmistrza
Brzeska, aby ponowić wnioski do GDDKiA o uzgodnienie studium po stronie
południowej drogi Nr 4, w kierunku Nowego Sącza. Głosowano jednogłośnie

Ponadto pan naczelnik Bogdan Dobranowski przybliżył komisji informacje na temat
budowy Sali sportowej przy PSP nr 3 w Brzesku .

Radna Anna Lubowiecka zawnioskowała aby doprowadzić do należytego porządku
działki nr 8/195, 8/196, 8/197 w Szczepanowie na Osiedlu na Wzgórzu.
o Komisja wnioskuje aby doprowadzić do należytego porządku działki nr 8/195,
8/196, 8/197 w Szczepanowie na Osiedlu na Wzgórzu. Głosowano jednogłośnie

8

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.8.00- 14.3o

Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek

protokołowała> Inspektor Marta Kółkowska

