
P R O T O K Ó Ł  NR  29/2013 

 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 

11 marca 2013 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wszystkich wspólnych komisji oraz osoby zaproszone 

na posiedzenie według załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu wspólnych 

komisji przewodniczyła radna Katarzyna Pacewicz Pyrek Przewodnicząca Komisji. Witając 

zebranych, przedstawiła porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz  

z materiałami na posiedzenie.  

Przewodnicząca Katarzyna Pacewicz- Pyrek, przedstawiła porządek posiedzenia komisji  

i poddała go pod głosowanie. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Klimek 

oraz Przewodniczący komisji PPPiP Adam Kwaśniak przedstawili porządek posiedzenia  

i poddali go pod głosowanie.  

Proponowany porządek posiedzenia komisji KGOŚiR został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA Komisji GKOŚiR : 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

 uwzględnieniem terenów zielonych- wizja lokalna. / Komisja GKOŚiR / 

3. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.  

4. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

 organizacje pozarządowe. 

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

 i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2013 r.  

  

Proponowany porządek posiedzenia komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  

2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

 uwzględnieniem  terenów zielonych- wizja lokalna. / Komisja GKOŚiR / 

3. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.  

4. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

 organizacje pozarządowe. 

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

 i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2013 r.  

 



 

Proponowany porządek posiedzenia komisji PPPiP został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

2. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.  

3. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do komisji  

i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2013 r. 

 

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 28/2012. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 2 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych- wizja lokalna.  

Przewodnicząca komisji GKOŚiR Katarzyna Pacewicz-Pyrek, po odbyciu wizji lokalnej 

przedstawiła następujące wnioski:  

Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska by wyremontować chodnik na  

ul. 19 Stycznia w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska, by wykonać łącznik między  

ul. Biznesową a Placem Kupieckim w Brzesku z uwagi na fakt, iż jest to odległość 50 metrów. 

Głosowano jednogłośnie 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zagospodarować skrzyżowanie  

ulic L. Piłsudskiego, Starowiejskiej, Solskiego i wykonać rabatkę kwiatową. Głosowano 

jednogłośnie 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przy Regionalnym Centrum Kulturalno-

Bibliotecznym w Brzesku wykonać klomb różany. Głosowano jednogłośnie 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poczynić kroki i uratować tulipanowiec przy 

RCKB. Głosowano jednogłośnie 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wykonać remont chodnika na ulicy 

Brzezowieckiej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie. 

Następnie przybyła na obrady Inspektor UM w Brzesku Beata Pajor, która zajmuje się 

utrzymaniem terenów zielonych w mieście. Omówiła temat związany z estetyką miasta  

i pielęgnacją drzew.  



Wspólne obrady komisji.   

Przewodniczący komisji PPPiP Adam Kwaśniak, poddał pod głosowanie protokół z ostatniego 

posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Leszek Klimek, poddał pod głosowanie protokół  

z ostatniego posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 Ad. 3 Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.  

 Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła sprawozdanie z Gminnego  Programu 

 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za 2012r.  

Pytań i uwag brak.  

Komisja GKOŚiR, PPPiP, Rewizyjna przyjęły jednogłośnie sprawozdanie z wykonania 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 

2012 r. 

Ad. 4 Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych  przez 

organizacje pozarządowe.  

Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki, omówił wykorzystanie środków budżetowych 

przez stowarzyszenia za rok 2012. Pytania do złożonej informacji:  

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Leszek Klimek, zapytał czy kluby, przystępując do tej 

dotacji mają listy imienne, czy wpisują tam ile jest członków w klubie?  

Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki, odpowiedział, że tylko ilość członków w klubie. 

Dodał, że przeważnie wszyscy zawyżają tę liczbę. Poinformował, że z roku na rok jest coraz 

lepiej w rozliczeniach, natomiast coraz mniej młodzieży uczestniczy w zajęciach.  

Radny Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wcześniej przeprowadzane były kontrole z urzędu 

stowarzyszeń i klubów jak rozliczane są dotacje. W ślad z tym powinno nadal się 

przeprowadzać kontrole. Poruszył sprawę jak wyglądają lekcje zajęć wychowania fizycznego. 

Według niego powinno się przeprowadzić ankietę w starszych klasach, jak uczniowie oceniają 

lekcje wychowania fizycznego.  

Radny Kazimierz Sproski, poinformował, jakie miał doświadczenia w zawodach sportowych 

dla młodzieży szkolnej. Dodał, że wprowadzenie stopnia awansu zawodowego całkowicie 

zdeprecjonowało chęć do pracy ze strony nauczyciela. Naświetlił jaki jest problem, który 

został poruszony przez pan Michał Kostecki.  



Po szerokiej dyskusji komisje przyjęły jednogłośnie sprawozdanie z współpracy  

i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe.  

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

i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2013 r. 

Przewodnicząca komisji GKOŚiR Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła następujące 

projekty uchwał do zaopiniowania:  

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki; Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. Następnie kolejno 

przewodniczący danych komisji poddali w/w projekt pod głosowanie : Komisja GKOŚiR- 

głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- 

głosowano jednogłośnie. 

- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska; Następnie kolejno przewodniczący 

danych komisji poddali w/w projekt pod głosowanie: Komisja GKOŚiR pozytywnie- 

głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna pozytywnie- głosowano jednogłośnie; 

Komisja PPPiP pozytywnie- głosowano jednogłośnie.  

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2013 roku; Projekt omówił Kierownik Henryk Piela.  

Przewodniczący komisji Adma Kwaśniak, zapytał, czy Brzeskie Zakłady Komunalne nie 

mogłyby same utworzyć schronisko dla zwierząt?  

Kierownik Henryk Piela, wyjaśnił, że wiąże się to z niesamowitymi kosztami, poza tym 

spółce nie opłaci się prowadzić.  

Następnie kolejno przewodniczący danych komisji poddali w/w projekt pod głosowanie:  

Komisja GKOŚiR pozytywnie - głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna pozytywnie- 

głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP pozytywnie - głosowano jednogłośnie. 

- zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; 

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że nadal twierdzi, iż na wsi odbiór śmieci powinien 

być raz w miesiącu. Przedstawił, ile śmieci produkuje mieszkaniec miasta a mieszkaniec wsi, 

na podstawie sprawozdania, które jest ogólnodostępne.  

Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano: 5 za,  

2 wstrzymujących się, 0 przeciw; Komisja PPPiP- głosowano: 5 za,  

2 wstrzymujących się, 0 przeciw. 



- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX (208) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 

2012 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 

w Brzesku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Brzesko; Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- 

głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- głosowano jednogłośnie.  

- uchylenia uchwały Nr XXIX (209) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012 roku w 

sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w 

Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; Komisja 

GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; 

Komisja PPPiP- głosowano jednogłośnie. 

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; 

Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- głosowano: 6 za, 1 

wstrzymujący się, 0 przeciw. 

- Określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; Komisja GKOŚiR- 

głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano: 5 za, 2 wstrzymujących się, 0 

przeciw. Komisja PPPiP- głosowano: 5 za, 2 wstrzymujących się, 0 przeciw.. 

-wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Brzesko; Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- 

głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- głosowano jednogłośnie. 

- wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; Komisja 

GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie.  

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy 

Brzesko -"Teren przy szpitalu”; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie.  

- projekt w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim; 

Sołtys sołectwa Okocim Wit Zydroń, poinformował, że negatywnie odnosi się do projektu 

uchwały, nie zgadza się z koncepcją projektu uchwały. Stwierdził, że Dom Ludowy stoi pusty. 

Dotacje powinniśmy spożytkować dla wszystkich mieszkańców a nie tylko dla stowarzyszenia. 

Brakuje chodników, kanalizacji.  



Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Okocimskiej starają się o dotacje, więc w czym jest problem.  

Sołtys sołectwa Okocim Wit Zydroń, poinformował, że tylko jedna dotacja może pójść  

z jednej wsi, czyli jeśli stowarzyszenie otrzyma tę dotację my już nie będzie mogli się starać 

bo nam nie będzie przysługiwało.  

Radny Krzysztof Ojczyk, dodał, że jest to plan odnowy całej miejscowości Okocim, a  w 

ostatnim punkcie co ma być przeznaczone dla Okocimia? Jest remont i adaptacja dawnego 

przedszkola na potrzeby stowarzyszenia- to jest cały plan odnowy. Jeżeli w ramach tego 

programu, jeśli jedno stowarzyszenie z gminy weźmie na daną miejscowość dotację, to już 

drugiej nie dostanie.  Dom Ludowy czeka na remont, parking przy kościele czeka, oświetlenie 

czeka, kanalizacja etap drugi czeka. Ma być odnowa wsi, a my dokładamy do prywatnego 

stowarzyszenia.  Jest to mocno nie w porządku. Co z parafią, co z innymi stowarzyszeniami z 

tej okolicy? Czegoś takiego nie wolno robić, będzie dziś spotkanie sołeckie, więc niech 

mieszkańcy się wypowiedzą.  

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, dodała, że należy poczekać na 

uchwałę zebrania sołeckiego, niech się mieszkańcy wypowiedzą w tej sprawie. W tej uchwale 

rzeczywiście jest kilka błędów technicznych, na co zwrócił uwagę Przewodniczący Tadeusz 

Pasierb, które należy poprawić.  

Radna Anna Lubowiecka, zapytała czy mieszkańcy mają coś z tego stowarzyszenia, bo pada 

tutaj wiele negatywnych opinii. Zapewne działają na rzecz mieszkańców.  

Radny Krzysztof Ojczyk, rok do roku na pewno organizują piknik rodzinny, ale  dużo więcej 

robią i organizują sołectwo, parafia, szkoła, strażacy ochotnicy. Nie jest to największy 

animator miejscowości. Można mieć wątpliwości co do współpracy tego stowarzyszenia ze 

szkołą. Stowarzyszenie uznało, że statut im zakazuje na przykład dać darowiznę, żeby zrobić 

mikołaja w szkole i nie dają.  

Po dyskusji przedstawiono pod głosowanie następujący wniosek:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości Okocim, poprawić błędy „techniczne”,  uzupełnić o opinię 

zebrania Rady Sołeckiej w Okocimiu, a plan odnowy uzupełnić tak by mógł służyć 

aplikowaniu o środki unijne całej społeczności wsi Okocim. Komisja GKOŚiR- głosowano 

jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- głosowano 

jednogłośnie. 



Radny Edward Knaga, przedstawił sprawę RPWiK-u i Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego. Gmina Zakliczyn wnioskuje, by miała dwa głosy czyli dwóch 

przedstawicieli. Na każdym zebraniu jest mowa, że statut jest nieaktualny. Należy podjąć 

decyzje, aby zatwierdzić nowy statut w końcu.  

Radny Krzysztof Ojczyk, Zarząd Związku, Zgromadzenie Związku muszą opracować nowy 

projekt statutu. Jeżeli Gmina Zakliczyn i Gmina Dębno, mówią na spotkaniach, że Brzesku 

można przyznać 6 głosów, a Zakliczynowi 2 głosy, to w tym momencie mając podział, pół na 

pół uważam, że jest to podział sprawiedliwy.  Jako miasto i gmina nie możemy sobie pozwolić 

na brak możliwości postawienia weta w sprawach dla Brzeska istotnych.  W spółce mamy 

ponad 50 % majątku, udział w kanalizacji ponad 90%, a w przypadku wody ponad 50%.  

Na tym komisja Rewizyjna zakończyła wspólne posiedzenie. W dalszym ciągu obradowała 

Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji.  

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, odczytała do wiadomości pismo od 

Prezesa BZK na wniosek komisji.  

Komisja GKOŚiR Rady Miejskiej w Brzesku nie przyjęła do wiadomości odpowiedzi od Prezesa 

BZK w sprawie udostępnienia stawek i kosztów funkcjonowania Spółki. 

Radny Adam Kwaśniak, odczytał pismo Prezesa BZK w sprawie podwyżek. Następnie 

odczytał pismo w sprawie podwyżki cen za wodę i kanalizację, przedstawiając swoje faktury 

podsumował, ile tak faktycznie płacimy za wodę i kanalizację.  

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, odczytała pisma, które zostały 

skierowane do zaopiniowania na komisje i poddała je pod głosowanie:  

- Komisja GKOŚiR przyjęła do wiadomości pismo w sprawie nabycia przez mieszkańców 

gruntów przy ul. Bagiennej i zaopiniuje powyższy wniosek na następnym posiedzeniu komisji 

po udaniu się na wizję lokalną. Głosowano jednogłośnie.  

- Komisja GKOŚiR zapoznała się z treścią pisma Pani D.O i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, 

aby spowodować protokolarne przejęcie lokalu przez MZGM. Głosowano jednogłośnie.  

- Komisja GKOŚiR wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zawrzeć porozumienie (ugodę) 

pozytywnie załatwić wniosek Pani D.O i udzielił daleko idącej pomocy wnioskodawczyni przez 

spółkę MZGM. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Krzysztof Ojczyk przedstawił następujący wniosek a Przewodnicząca komisji poddała 

go pod głosowanie: 



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby spółka MZGM przedstawiła stan prawny oraz 

informację, czy wobec spółki były prowadzone jakiekolwiek postępowania, sądowe, 

odszkodowawcze, ugodowe z byłymi najemcami lokalu przy  

ul. Okocimskiej w Brzesku Państwem P. Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; 

Komisja PPPiP- głosowano jednogłośnie 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.    

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 11:30 

 
 
                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony  

                                                         Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku                                                                        

 
 Protokołowała 

                                                                        mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                     
Joanna Szczepka 


