
P R O T O K Ó Ł  NR  13/2011 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 
7  grudnia 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.  Wizje lokalne w sprawach rozpatrywanych przez komisje.  

2. Analiza projektu budżetu na rok 2012.  

3. Propozycje planu pracy komisji na 2012r.  

4.Analiza wniosków realizowanych KGKOŚiR za pierwsze półrocze roku 2011.  

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  

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

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej. 

 
Ad. 1  

Wizja lokalne w sprawach rozpatrywanych przez komisje.   

 

Przewodnicząca Komisji Pani Katarzyna Pacewicz- Pyrek, po odbyciu wizji lokalnej 

na terenie Gminy Brzesko, przedstawiła następujące wnioski i poddała je pod głosowanie:  

1. W związku z pismem mieszkańców Okocimia z ul. Stromej, po odbyciu wizji lokalnej, 

komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o możliwość szybkiego załatwienia sprawy 

dojazdu i proponuje rozważyć możliwość ulepszenia  

i poprawy drogi dojazdowej od strony Okocimia. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje przedłużenie umowy : 

 najmu dla Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski zs. w Krakowie 

przy ul. Kościuszki 4 w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie.  

 lokalu w budynku Krytej Pływalni pod automat z zabawkami na okres  

3 lat. Głosowano jednogłośnie.  



 najmu lokalu dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Okocimska 1  

w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż działki 3373/2 położonej przy  

ul. W. Witosa w Jadownikach, zgodnie z obowiązującą procedurą wraz  

z istniejącym rowem, który jest przynależny do tej działki. Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja negatywnie opiniuje sprzedaż gruntów na rzecz wnioskodawcy Pana  

Z. H., komisja proponuje dzierżawę po wcześniejszych uzgodnieniach  

z merytorycznym wydziałem urzędu. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja pozytywnie opiniuje kupno działki o Nr 1224/4 o pow. 1 ar ewidencyjnym 

położonej w Jasieniu  na majątek gminy. Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by ewentualną sprzedaż części gruntu 

gminnego, wokół nieruchomości nr działki 588 położonej w Jasieniu, przekazać 

Radzie Sołeckiej Jasienia, celem przedstawienia tej sprawy na najbliższym 

posiedzeniu zebrania wiejskiego. Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż gruntów Nr 630/1, 589 w Buczu, po 

wcześniejszym dokonaniu podziału działki w celu wydzielenia istniejącej drogi do tej 

nieruchomości i po pozytywnym ustaleniu z Radą Sołecką wsi Bucze. Głosowano 

jednogłośnie.  

8. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż gruntów w Buczu część działki o nr 116 po 

wcześniejszym wydzieleniu istniejącej drogi do tej nieruchomości. Głosowano 

jednogłośnie.  

9. Komisja wnioskuje by z ronda przy ul. Solskiego usunąć cztery lampy, które znajdują 

się wewnątrz kąta i mogą stanowić zagrożenie dla kierowców  

a jednocześnie tak duże natężenie oświetlenia w tym miejscu jest zbyteczne  

i kosztowne. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Analiza projektu budżetu na rok 2012. 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła i omówiła projekt budżetu Gminy 

Brzesko na rok 2012 poszczególnymi działami. Przedstawiła poziomy zadłużeń gminy od roku 

2004, porównała kwotowo w których działach, ile jest mniej czy więcej w stosunku do 

aktualnego stanu wydatków bieżących. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, że samorządy borykają się z dużymi 

problemami. My mamy 15 przedszkoli w gminie, niektóre są małe, ile mamy szkół to wszystko 

generuje niesamowite koszty. Oszczędzamy na urzędzie, naszym jednostką również to 

doradzam, nasze spółki trochę inna politykę zaczynają podejmować.  



Radny Adam Kwaśniak, powiem tak, projekt budżetu na rok 2012 Gminy Brzesko nie 

podoba mi się, przede wszystkim zadłużenie, czyli deficyt będzie zbyt wysoki, następnie 

brakuje w tym budżecie środków na rozpoczęcie tworzenia muzeum, choćby minimalnych 

środków, aby osoba którą zajęła by się tym mogła pomału rozpocząć i w perspektywie czasu 

być otworzone. Za mało środków na jednostek pomocniczych gminy, ja osobiście mogę 

zrezygnować w tych środków na rzecz jak sugerowała pani skarbnik na lampy na osiedlu, 

natomiast za oświetlenie należy też płacić. Konkursy, wyjazdy, wycieczki myślę, że ludzie nie 

muszą jeździć i mieć takich przywilejów. Następnie w tym budżecie są takie pozycje gdzie 

widać dużą rozrzutność- np. wydatki biura promocji. W 2007r. mamy na ten cel 21 tys. w tej 

chwili mamy 30 tys. to jak my oszczędzamy? Promocja jest ważna jak wszystko jest ważne. 

Jak oszczędzamy to na wszystkim. Duża jest rozrzutność jest w tych wydatkach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, panie radny z jakiś powodów chce pan być 

złośliwy, ale nie ma pan racji. Proszę zobaczyć na całość wydatków biura promocji, jak są 

obcięte kwoty, możemy wogóle nic nie robić tylko, ja bym prosił abyśmy nie byli wobec siebie 

złośliwi. W latach poprzednich najwięcej inwestycji i wydanych środków było na pana 

osiedlu. A widzę, że przestaje pan to dostrzegać, trochę mnie to martwi na trzeba patrzeć na 

całość. Z tej puli czyli wydatków biura promocji przerzuca się na inne wydatki. Ile przychodzi 

do mnie twórców lokalnych, którzy wydają książki a sami nie posiadają funduszy  i proszą  

o dofinansowanie. Uważam, że jest to pożyteczna rzecz, jeśli ktoś wyda książkę, musimy 

pomagać, w roku 1-2 takie osoby wspomagamy. W ciągu roku organizowane są pikniki, 

zgłaszają się do nas po liczne gadżety, przecież musimy posiadać jakieś materiały promocyjne.  

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne kosztowało nas pomimo funduszy dużo 

pieniędzy do tego doszło wiele innych rzeczy, które niestety nie mogą być finansowane.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, my musimy popatrzeć na biuro promocji globalnie, 

pan porównuje lata 2008-2010 pokazuje pan kwoty z projektu budżetu a w danym roku to 

zupełnie inaczej wyglądało. Gadżety są bardzo ważne, nie mamy co obciąć to jest w końcu 

biuro, które ma promować gminę a to nie są gadżety na dobrym poziomie ale niestety 

wszystko jest bardzo drogi, jakiś kubek, torba promocyjna, długopis muszą być. Przedstawiła 

kształtowanie się wykonania wydatków biura promocji.  

Radny Adam Kwaśniak, jeżeli ja mam na osiedla 3 tysiące złotych, ludzie chcą jechać do 

teatru, chcą jakiś konkurs żeby zorganizować, chcą jechać na wycieczkę, wystawę zobaczyć, a 

pani mi mówi że jestem rozrzutny to ja pokazuję że inni też są rozrzutni. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wczoraj była dyskusja na komisji prawa w tym 

temacie,  mam zastrzeżenia do wyjazdów, wycieczek organizowanych przez zarządy osiedli, 

bo w sołectwach tego nie ma. Sołectwa przeznaczają te środki inaczej, m. in na lampy. Mają to 

być nagrody za jakąś akcję, ci którzy jadą nie zawsze są to osoby z osiedla, być może działają 

coś dla osiedla, więc to zostawię. Zatem czy ten wyjazd do teatru jest promocją gminy?!  



Radny Adam Kwaśniak, jeśli mi ktoś zarzuca, że ja te pieniądze źle wydaję, to z nich 

zrezygnuje i niech się dzieje co chce. Myślałem, że dotychczas  mieszkańcy mają możliwość 

zadecydowania co z tymi pieniędzmi zrobić. Czuję się obrażony, tym co wczoraj na komisji mi 

Pani powiedziała.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, muszą to być zadania własne gminy, tylko to co się 

mieści w granicach ustawowych. Być może te pieniądze mogły by być połączone z MOK-iem, 

bo wyjazdy są kulturalno-teatralne, przy współpracy z MOK-iem. Jeżeli Pan Adam poczuł się 

urażony, to ja go przepraszam, ale po prostu przeanalizowałam te wyjazdy i nie wszystko jest 

zrobione tak jak ma być.  

Radny Adam Kwaśniak, uważa, że powinno się podnieść troszkę podatki, aby zmniejszyć 

deficyt budżetowy. Zapytał, czy nie można było by wydawać BIM-u co 2 miesiące, żeby były 

mniejsze koszty?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, BIM zostanie przekazany do MOK-u, po 

półroczu zrobimy analizę i zobaczymy, wpływy rzeczywiście są niewielkie.  

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że w BIMie 

zawsze kiepsko było z reklamodawcami.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę utrzymania poziomu 

finansowania dla org. sportowych oraz sprawę przeznaczenia środków z nadwyżki 

alkoholowej na zakup instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej.  

Po dyskusji i analizie Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następujące wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o utrzymanie poziomu finansowania dla 

organizacji sportowych, stowarzyszeń niezwiązanym ze sportem kwalifikowanym w Gminie 

Brzesko na poziomie roku 2011. Głosowano: 6 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by środki z nadwyżki ze środków alkoholowych z 

roku 2011 zostały przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej w 

Brzesku. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje, by na najbliższą sesję podjąć opinię poparcia dla tymczasowego zjazdu z 

autostrady ul. Leśną, zgodnie z zawartym porozumieniem między Starostwem i Skarbem 

Państwa. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2012 oraz projekt 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Głosowano 5 za, 2 

wstrzymujące, 0 przeciw.  

 

Ad. 3 Propozycje planu pracy komisji na 2012r. 
 



Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, przedstawiła członkom komisji 

plan pracy, którzy radni otrzymali na posiedzenie komisji. Zapytała czy są propozycję jakiś 

zmian do planu- uwag brak. W związku z tym poddała pod głosowanie plan pracy.  

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Analiza wniosków realizowanych KGKOŚiR za pierwsze półrocze roku 

2011. 

Po otrzymaniu w materiałach na posiedzenie komisji analizy wniosków, przewodnicząca wraz 

z członkami komisji przedstawiła następujące wnioski i poddała je pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by ostatecznie wystąpić do Pani M.B  

z propozycją zakupu fragmentu działki zajętej, już pod istniejący chodnik. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by nakładać kary pieniężne na właścicieli działek, 

na których notorycznie są dzikie wysypiska śmieci. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przygotować uchwałę na najbliższą sesję Rady 

Miejskiej w Brzesku o sprzedaży dworu w Okocimiu wraz  

z przyległym terenem. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by kolejny raz ponowić propozycję wspólnej 

inwestycji budowy drogi łączącej ul. Solskiego i tereny Browaru Okocim przez Gminę i firmę 

Carlsberg. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy i 

sprzedaży działki terenu przy ul. Podkowa w miejscowości Bucze. Głosowano: 6 za, 1 

wstrzymujący, 0 przeciw.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystąpić do zarządcy nieruchomości przy ul. 

Wiejskiej 43 w Brzesku o uprzątnięcie terenu. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokół 

z poprzedniego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa wyłożony został w Biurze Rady Miejskiej. W związku   

z czym  zapytała, czy do protokołu są uwagi i wnioski? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag 

do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie.  

 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
 



Ad. 6 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 najważniejsze informacje o spółce za 2011 rok. 

na koniec roku spółka będzie mieć stratę o około 100 tys. większą niż wniesiona dopłata  

z budżetu gminy. Strata nie przełoży się na zadłużenie. Przekalkulował, jaka będzie sytuacja  

w 2012 roku: nastąpi strata w wysokości 130 tysięcy złotych która nie znajdzie pokrycia  

w przychodach. Uważa, że należy podjąć jak najszybciej kroki, które albo zwiększą wpływy 

albo zmniejszą koszty. W roku sprzedają się ok. 240 tysięcy biletów. Prezes przedstawił 

propozycję cen biletów oraz zmiany ulg dla niepełnosprawnych. Stwierdził, że spółkę nie jest 

stać na bilety bezpłatne, uważa również że należy zastanowić się nad likwidacją kursów  

w soboty i niedziele (80 pasażerów jeździ w niedziele). Z wyliczeń jakie przedstawił oraz 

swoich propozycji zmian zaoszczędzono by 132 tysiące złotych. Uważa, że jeśli nie zrobi się 

nic, to firma nie przetrwa.  

Komisja przyjęła do wiadomości propozycje Prezesa spółki MPK i opiniuje je pozytywnie z 

wyjątkiem likwidacji kursów w sobotę. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na najbliższą sesję Rady Miejskiej przygotować 

uchwałę w sprawie podwyżek cen biletów za usługi komunikacyjne. Głosowano jednogłośnie.  

 

Inspektor UM w Brzesku Pani Elżbieta Spyrka, przedstawiła członkom komisji 

umowy dzierżawy przygotowane przez wydział.  

Inspektor UM w Brzesku Pani Beata Pajor, przedstawiła sprawę dzierżawy szalet 

toaletowych w mieście.  

Komisja pozytywnie opiniuje przedłużenie umowy dzierżawy szaletów publicznych przy ul. 

Targowej i Placu Żwirki i Wigry w Brzesku. Głosowano: 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystąpić do Komendy Powiatowej Policji w 

Brzesku z pismem o częstsze zwiększenie kontroli w okolicach szalet publicznych na Placu 

Żwirki i Wigury oraz na ul. Targowej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wydział wystąpił do dzierżawcy szalet 

publicznych przy Placu Żwirki i Wigry w Brzesku, aby zadbał  

o bezpieczeństwo i spokój publiczny wokół tego terenu. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Edward Knaga złożył następujący wniosek, a przewodnicząca komisji poddał go 

pod głoswanie:  

Komisja wnioskuje, aby zobowiązać wszystkich przedstawicieli Gminy Brzesko  

w Związku Międzygminnym RPWiK do niedopuszczenia do tak drastycznych wzrostów cen za 

wodę i ścieki. Głosowano jednogłośnie.  



Komisja popiera działania Burmistrza Brzeska zmierzające przejęcia części zobowiązań przez 

RPWiK z tytułu realizowanego programu spójności. Głosowano jednogłośnie.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1200 

 
 
                                                                            Przewodnicząca Komisji 
                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony  

                                                         Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku                                                                        

 
 Protokołowała 

                                                                        mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                     
Joanna Szczepka 

 

 


