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Protokół Nr 23/2012 

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 17 września  2012 r. 

odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja  obradowała w składzie: 

 

1. Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek  - Przewodnicząca Komisji; 
2. Radny Edward Knaga -  członek Komisji; 
3. Radny Adam Kwaśniak – członek Komisji. 
4. Radna Anna Lubowiecka –członek   Komisji; 
5. Radny Tadeusz Pasierb – członek Komisji; 
6. Radny Krzysztof Ojczyk– członek komisji; 
7.Radny Piotr Wyczesany – członek komisji. 
 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Naczelnik Józef Makuch; 
2. Kierownik Antoni Staszczyk; 
3. Naczelnik Bogdan Dobranowski; 
4. Naczelnik Barbara Odroń – Ferenc; 
5. Kierownik Henryk Piela; 
6. Dyrektor MZGM Franciszek Mrzygłód – na wizji lokalnej; 
7. Inspektor Agata Roczniak; 
8. Państwo Maria i Stanisław Bernardy na wizji lokalnej. 
 

 

     Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku otworzyła Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz- 

Pyrek. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

  

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz- Pyrek przedstawiła proponowany 

porządek obrad – zawarty w zaproszeniu stanowiący załącznik nr 2 do protokołu – 

wprowadzono zmiany do porządku obrad, nowy porządek obrad posiedzenia komisji 

po wprowadzeniu zmian: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2012. 

3. Wizja lokalna komisji na terenie miasta i gminy w sprawach różnych. 

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

dzikie wysypiska – sposoby likwidacji. 

5. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.  

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski, zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

Rady Miejskiej w Brzesku w mc. wrześniu 2012 r.  

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
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Protokół z posiedzenia komisji Nr 22)2012  zatwierdzono jednogłośnie. 

 

 

Ad.2. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2012. 
 

Naczelnik UM w Brzesku Barbara Odroń- Ferenc, przedstawiła i omówiła członkom 

komisji najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze 2012r. 

 

Pytania członków komisji do sprawozdania: 

Radny Edward Knaga zapytał w temacie zaplanowanych środków finansowych  

w budżecie w wysokości 94 tysięcy złotych na dofinansowanie  własnych inwestycji 

gminnych w dziale rolnictwo. 

 

Opinia komisji: Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała  sprawozdanie z 

wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2012 r. 

 

Ponadto komisja zapoznała się i  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Brzesku 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. 

 
Ad.3. Wizja lokalna Komisji na terenie miasta i gminy w sprawach różnych. 
 

Komisja odbyła wizję lokalną. 

Wnioski komisji po wizji: 

 

1. Komisja wnioskuje, aby w  mieszkaniu komunalnym którego najemcą 

są Państwo B. sukcesywnie wymienić stolarkę okienną i drzwi 

balkonowe. Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja po dokonanej wizji w terenie i analizie wniosku uważa, że 

sprzedaż gruntu gminnego na rzecz właściciela działki numer 1243 

położonej przy ulicy Strażackiej w Jasieniu winno nastąpić w terminie 

późniejszym tj. wtedy kiedy wykona się pełne uzbrojenie terenu tj. 

wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i uregulowaniu stosunków 

wodnych. Ponadto winno uwzględnić się ewentualne poszerzenie drogi. 

Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja po dokonaniu wizji w terenie wstrzymuje się z wydaniem 

pozytywnej opinii o sprzedaży służebności przejazdu po działce 

gminnej o numerze ewidencyjnym 580/5 do ulicy Topolowej - na rzecz 

właściciela działki numer 582 - do czasu sporządzenia przez urbanistę 

miejskiego koncepcji sposobu urządzania tego terenu lub uchwalenia 

przez Radę Miejską szczegółowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w którym uwzględnione winne być wszystkie 

nieruchomości w tym rejonie wraz z pokazaniem dróg osiedlowych. 

      Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący  
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4. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez Pana Z.H. a 

związanym z chęcią zakupu całej działki gminnej o numerze 2197/4 

położonej w styczności z drogą krajową numer 4 i rzeka Uszwicy w 

Brzesku opiniuje go negatywnie. Komisja w dalszym ciągu 

podtrzymuje stanowisko, aby grunt był jedynie wydzierżawiany. 

Głosowano jednogłośnie 

 

5. Komisja wnioskuje o zamontowanie na Rynku masztów flagowych na 

których  zostanie powieszona flaga Polski, Brzeska etc. Głosowano 

jednogłośnie 

 

 

Ad.4. Problematyka ochrony środowiska, edukacja mieszkańców w tym zakresie  
dzikie wysypiska – sposoby likwidacji. 
 

Informacje członkom komisji przedstawił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

Henryk Piela, który poinformował: 

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 ekologiczny, organizowany już od 

ponad 10-ciu lat, w roku 2011 przeprowadzona została jego XI-ta edycja i  miał 

formę „Pikniku ekologicznego”  podczas którego przeprowadzane były pogadanki na 

temat prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w domach, właściwej 

segregacji odpadów i recyklingu. Przeprowadzane były również konkursy plastyczna 

a także teoretyczne sprawdzające wiedzę dzieci i młodzieży szkolnej w powyższych 

tematach.  

Przez wcześniejsze lata tematy konkursu były dobierane tak aby uświadamiać 

dzieci oraz młodzież szkolną a także za ich pośrednictwem osoby dorosłe o 

problemach w ochronie środowiska. W poszczególnych edycjach dotyczyły 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, gospodarki śmieciowej 

w domach, projekty ulotek informacyjnych dot. np. segregacji odpadów, szkodliwości 

niewłaściwej gospodarki odpadami, spalania odpadów itp. 

 

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

obecnie trwa jego VIII-ma edycja, zakończenie przewidziane jest na koniec roku 

szkolnego.  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, 

- 2011 – 2,284Mg. 
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Od roku 2009 prowadzona jest również akcja zbierania baterii w wybranych 

sklepach na terenie całej gminy w których zostały rozstawione specjalne pojemniki. 

Wśród mieszkańców zostały rozesłane tematyczne ulotki oraz specjalne woreczki do 

gromadzenia zużytych baterii. 

II AKCJE. 

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

organizowane są akcje sprzątania w szkołach na osiedlach i sołectwach, które 

organizowane były również i w tym roku. 

 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. 

Do udziału w akcji staramy się zachęcać się jak najwięcej mieszkańców w akcję 

włanczają się wszystkie szkoły z tereny naszej gminy. 

Zapraszamy Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządu Osiedli do chętniejszego 

udziału w powyższe Akcjach. W roku ubiegłym np. Sołectwo Jadowniki na szeroką 

skalę zorganizowało sprzątanie wsi i podczas takiej akcji zebrano ok. 130 worków 

śmieci. 

3) „EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” organizowany był już po raz V-ty, 

22.09.2011r., celem akcji jest propagowanie działań mających na celu ochronę przed 

hałasem a także zanieczyszczeniem powietrza. Z racji tego dnia co roku zakupujemy 

stojaki rowerowe które montowane są na terenie miasta. W ubiegłym roku 

zamontowane zostały przy Cmentarzu oraz na parkingu przed Urzędem Miejskim. 

Umieszczamy także na terenie miasta banery które przypominają mieszkańcom o 

takiej Akcji. Przy tej okazji przeprowadzone są 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. 

III. Plakaty i ulotki. 

Przez ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zostały zakupione plakaty 

oraz ulotki propagujące zakaz tworzenia dzikich wysypisk śmieci oraz wypalania 

traw. Plakaty zostały rozpropagowane wśród zainteresowanych Sołtysów oraz 

Przewodniczących Zarządu Osiedli. 

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  -  15 tys zł  

W roku 2009  -   24 tys zł. 

W roku 2010  –  35 tys zł. 

W roku 2011  –  37 tys zł.    

W roku 2012 wrzesień-    23 tys zł 

Obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie większości  odpadów segregowanych, 

zmienna jest ilość odpadów komunalnych. Zjawisko odzyskiwania coraz większej 

ilości odpadów ze strumienia odpadów komunalnych można tłumaczyć wzrostem 

świadomości mieszkańców. Prowadzone są sukcesywne kontrole w tym zakresie na 

terenie całej gminy. Niestety ze względu zbyt małą ilość etatów w Referacie w 

stosunku do prowadzonych spraw, ilość przeprowadzanych kontroli jest 

niewystarczająca.  



Protokół Nr 23)2012  

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM  

w Brzesku, odbytym w dniu 17.09.2012 r. doc 

- 5 - 

 

Kierownik Henryk Piela poinformował ponadto, że obecnie prowadzone są także 

wstępne ustalenia dot. wdrażania nowej ustawy wprowadzającej tzw. „podatek 

śmieciowy”, w związku z tym został powołany przez Burmistrza „Zespół” który ma 

się zająć wdrażaniem Ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach która 

wprowadza szereg nowych obowiązków na gminy między innymi: 

1) Konieczność przygotowanie nowej Uchwały która będzie szczegółowo określać 

system odbioru odpadów od mieszkańców naszej gminy i która musi być 

zgodna z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.  

2) Przygotowanie pozostałych wymaganych uchwał. 

3) Ustalenie stawki opłaty za odbiór odpadów w przeliczeniu na osobę wg 

wytycznych Ustawy. 

4) Przygotowanie wzoru deklaracji która musi trafić do każdego gospodarstwa 

domowego w celu podania przez mieszkańców niezbędnych informacji do 

naliczenia opłaty śmieciowej przez Urząd. 

5) Zorganizowanie przetargu na wybór podmiotu, który będzie zajmował się 

odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy. 

6) Obciążanie mieszkańców kosztami odbioru odpadów - „podatek śmieciowy”. 

7)  Gmina jest zobowiązana również do osiągnięcia określonych poziomów 

odzysku odpadów i w tym celu  przyjęcia efektywnego systemu ich odbioru od 

mieszkańców i tworzenia punktów odbioru odpadów posegregowanych. W 

przypadku nie osiągnięcia poziomów wymaganego odzysku Gminy będą 

płacić kary. 

8) Obowiązkiem Gminy jest również podejmowanie działań informacyjnych i 

edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w 

szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów.  

9) Nowym obowiązkiem jest również prowadzenie przez Gminy corocznej 

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, przygotowywania 

sprawozdań, które będą inną formą Gminnych Planów Gospodarki Odpadami 

i Sprawozdań z ich realizacji. 

 

Radny Adam Kwaśniak nawiązał do informacji w sprawie wprowadzenia nowego 

podatku śmieciowego. Czy np. rodziny wielodzietne będą miały ulgi z tym 

związane? 

Pan Kierownik Piela odpowiedział, że nie przewiduje się żadnych ulg z tym 

związanych, tylko ewentualnie pomoc ze strony MOPS. 

 

Korzystając z obecności Pana Kierownika Pieli na komisji radny Tadeusz Pasierb 

zapytał kiedy zostanie wykonany remont nawierzchni ulicy Szczepanowskiej, trenu 

pod wiaduktem kolejowym oraz części ul. Bagiennej, zniszczonej przez samochody 

wywożące piasek z kopalni piasku do budowy autostrady. 

 

Na zapytanie radnego  odpowiedział Kierownik Piela. 

Po dyskusji wniosek komisji: Komisja wnioskuje, aby w trybie pilnym poprawić 

wyjazd z ul. Szczepanowskiej przez wiadukt na ul. Bagienną. Głosowano 

jednogłośnie 
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Ad.5. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.  
 

Informację na temat realizacji wybranych inwestycji gminnych przedstawił komisji 

Kierownik Antoni Staszczyk. 

Pytania radnych dot. min. ocieplenia dachu na budynku przedszkola w 

Szczepanowie w roku bieżącym zapytał radny Adam Kwaśniak, zakupu dla potrzeb 

boiska sportowego w Szczepanowie szatni w postaci kontenera- zapytała radna 

Anna Lubowiecka. 

 

Opinia komisji: Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych. 

Głosowano jednogłośnie 

 

Ad.6. Spraw bieżących brak. 
 

 

 Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.8.00-11.20 

 

 

 

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

 

 
 
Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  
 


