
P R O T O K Ó Ł  NR  9/2011 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 
3  sierpnia  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. Wizja lokalna na ul. Bohaterów Westerplatte, Okocim ul. Cesarski Gościniec 

oraz Jasień.  

2. Przedstawienie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej na temat zakresu prac i problemów podejmowanych przez wydział. 

Informacja na temat ewentualnego zwiększenia zasobów budynków komunalnych  

i socjalnych. 

3. Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.  

4. Omówienie działań mających na celu ściągnięcie inwestorów na teren gminy. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, poinformowała, aby jako 

pierwszy punkt dodać, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. W związku z tym 

poddała wniosek pod głosowanie. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie  

Ad.  1  
 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokół 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

z  dnia 4  lipca 2011 roku 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 je pod głosowanie.  

 



Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 
Ad.2  Wizja lokalna na ul. Bohaterów Westerplatte, Okocim ul. Cesarski 
Gościniec oraz Jasień.  
 
Komisja udała się na wizję lokalną. 
 
Po wizji lokalnej Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz- Pyrek przedstawiła 
następujące i poddała pod głosowanie:  
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana A. J w sprawie przebudowy ogrodzenia na 

działce Nr 1281 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Brzesku.  

Głosowano, 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

Komisja wnioskuje, by właściciele gruntów sąsiednich przedmiotowej drogi  

w obrębie ul. Cesarski Gościniec w Okocimiu, dokonali we własnym zakresie  

i z własnej inicjatywy podziału gruntu i przekazali nieodpłatnie na rzecz Gminy Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by wystąpić do właścicieli gruntów sąsiednich przy  

ul. Floriańskiej w Jasieniu o dokonanie we własnym zakresie i na własny koszt, podziału 

działek, a wydzielone fragmenty działek pod drogę 

przekazali w formie darowizny na rzecz gminy.  

 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała, jak wygląda sprawa  

z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. 

Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski, poinformował, że zadanie będzie 

kontynuowane, zwracając uwagę na to, iż przed zimą chcą aby część prac zostało wykonane.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał dlaczego nie 

ogłaszany jest przetarg?  

Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski, poinformował, że zadanie zostało 

przerwane w związku z tym zostało zdjętych troszkę pieniędzy.  

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek przedstawiła następujący 

wniosek i poddała go pod głosowanie: 

Komisja wnioskuje, by jak najszybciej przystąpić do ogłoszenia przetargu na 

kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytał jak wygląda sprawa 

inwestycji na miejscy dawnego kina Bałtyk. 

Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski wyjaśnił, iż wydali decyzję 

środowiskową odmowną. Obecnie inwestor się odwołał i sprawa poszła do wyższego organu.  



Ad. 3 Przedstawienie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej na temat zakresu prac i problemów podejmowanych przez 

wydział. Informacja na temat ewentualnego zwiększenia zasobów budynków 

komunalnych i socjalnych. 

 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała jak wygląda sprawa 

gruntów na Pomianowskim Stoku, czy zgłaszają się jacyś inwestorzy? 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pacura, poinformowała, że pytają się zwłaszcza  

o działki pod budownictwo mieszkaniowe ale również o działki pod inwestycje.  

Inspektor UM w Brzesku Małgorzata Młynarczyk, omówiła zasoby budynków 

komunalnych i socjalnych.  

Poruszono sprawę budynku biblioteki pedagogicznej przy ul. Rynek 16.  

Przewodnicząca komisji przedstawiła wniosek i poddała je pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje o zakup lokalu, na ul. Rynek 16 użytkowany obecnie przez Bibliotekę 

Pedagogiczną będącym własnością Starostwa do zasobów gminy.  

Głosowano jednogłośnie.  

Inspektor UM w Brzesku Małgorzata Młynarczyk wraz z Naczelnikiem Wydziału 

GGMiR UM w Brzesku Józefem Makuchem omówiła i przestawiła projekt zarządzenia 

w sprawie płatności za wynajem sal domach ludowych.  

Przewodnicząca komisji przedstawiła wniosek i poddała je pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje, by zgodnie z uchwałą zróżnicować opłaty pod względem standardów za 

wynajem pomieszczeń w budynkach Domów Ludowych.  

Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 4   Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.  

 
Kierownik Biura Funduszy Europejskich UM w Brzesku Rafał Najdała omówił 

w/w temat oraz przygotował wersję pisemną, którą przedstawił członkom komisji.  

 
Do lipca 2011 r. Biuro Funduszy Europejskich złożyło następującą dokumentację 
aplikacyjną o dofinansowanie: 
 
1. Renowacja zabytkowego Ołtarza Matki Bożej w zabytkowym Kościele p.w Trójcy 
Przenajświętszej w Okocimiu, w ramach programu PROW,  działanie 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość zadania 40 000,00 zł, dotacja 
24 500 zł    
2. Audio Przewodnik po Ziemi Brzeskiej, w ramach programu PROW,  działanie 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość zadania 11 070,00 zł, 
dotacja 6 300,00 zł. 

3. Folklor łączy pokolenia, w ramach programu PROW,  działanie 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość zadania 37 292,09 zł, dotacja 24 314,45 zł  



4. Świetlicowy Kwartet na Przedgórzu-wyposażenie świetlic w miejscowości: Jadowniki, 
Poreba Spytkowska, Sterkowiec i Mokrzyskach, w ramach programu PROW, działanie 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość projektu 30 750,00 zł, 
dotacja 17 500,00 zł  

5."Modernizacja budynku Domu Ludowego w Jadownikach”, w ramach programu PROW,  
działanie 313 Odnowa i rozwój wsi. Wartość dotacji 852 336,95 zł, dotacja 400 000,00 zł.   

6. Złap szansę - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia  
w ramach indywidualizacji nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko,  
w ramach programu POKL, działanie 9.1.2 projekt systemowy. Wartość projektu 489 583,79 
zł, wartość dotacji 489 583,79 zł.(100 %). 

7. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku (ul. Leg. Piłsudskiego)  
z zapleczem sanitarno-szatniowym”., w ramach Programu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Województwa Małopolskiego. Koszt inwestycji 4 639 800,00 zł, dotacja 1 531 134 zł 

8. Gmina, wraz z Województwem Małopolskim realizuje projekt „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów 
Małopolski”. Wartość projektu 302 921,00 zł, dotacja 272 628,90 (trwa ocena merytoryczna).   
 
 
Biuro Funduszy Europejskich prowadzi nadzór nad zadaniami realizowanymi 
ze środków UE.  Nadzór polega na kontroli zgodności realizacji projektów z 
umowami z instytucjami płatniczymi, wprowadzaniu korekt do projektów oraz 
sporządzaniu wniosków o płatność. 
 
W bieżącym roku do tej pory złożono 5 wniosków o płatność: 
 
1.Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku MRPO.03.03.01-12-
091/08, rozliczenie zaliczki na kwotę 2 349 909,83 zł (luty 2011 r.) 
2. Wniosek o refundację w ramach zadania Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Brzesku MRPO.03.03.01-12-091/08, na kwotę 1 388 125,48 zł, w tym 
refundacja 1 027 074,04 zł (czerwiec 2011 r.) 
3.Wniosek o refundację w ramach zadania Realizacja ostatniego etapu magistrali 
wodociągowej Bochnia-Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości 
Okocim , na kwotę 512 273,51 zł , w tym refundacja 340 098,38 zł (lipiec 2011 r.) 
4. Wniosek o refundację w ramach Rewitalizacji Rynku w Brzesku, na kwotę 551 00 ł 
refundacja 380 000 zł (kwiecień 2011 r.) 
5. Wniosek o refundację w ramach Rewitalizacji Rynku w Brzesku, na kwotę 930 000 zł,w 
tym refundacja 642 000 zł (lipiec 2011 r.) 
 
Do końca roku 2011 r. planuje się sporządzić wnioski o dofinansowanie zadań: 

1. Wyposażenie studia nagrań – w ramach programu Infrastruktura Kultury -
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wartość projektu 126 400 zł – 
dotacja 82160 zł 

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręba Spytkowska –etap IV, koszt 5,7 
mln zł, dofinansowanie 4 mln zł – realizacja w zależności od możliwości budżetu 
Gminy. 

3. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach 
domowych – projekt w fazie koncepcji. 

 
Planuje się sporządzić dokumentację rozliczeniową dot. projektów: 

1. Rewitalizacja rynku w Brzesku – 2 wnioski o płatność 
2. Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko oraz 

utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim – 2 wnioski o 
płatność 

3. Budowa sieci wodociągowej w msc. Poręba Spytkowska – 1 wniosek o płatność. 



 
Działania na rzecz pozyskania inwestorów. 
 
W fazie końcowej jest opracowanie i uruchomienie nowego serwisu internetowego 
poświęconego ofercie inwestycyjnej Gminy Brzesko.  
Wykonane zostały wizualizacje terenu Bucze Błonia 
 
Biuro zleciło też wykonanie strony internetowej www.inwestycje.brzesko.pl  dot. inwestycji 
zrealizowanych ze środków europejskich. Strona już funkcjonuje i jest również istotnym 
elementem promocji środków z UE zgodnie z umowami o dofinansowanie. 
 
 

Ad. 5      Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła następujące pisma 

jakie wpłynęły na komisje: - pismo w sprawie dzikiego parkingu obok sklepu PSS Nr 30.  

- pismo od Prezesa BZK w sprawie cmentarza komunalnego oraz poruszyła temat brzeskiej 

strony internetowej. Po dyskusji przedstawiła niżej wymienione wnioski i poddała je pod 

głosowanie:  

Komisja wnioskuje, by spółki komunalne rozważyły możliwości na bazie swojego 

potencjału, jakie daje im nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, biorąc 

pod uwagę na przykład możliwość spalania biomasy.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by oficjalną brzeską stronę internetową zrewitalizować, 

stosowanie do panujących w takich dziedzinach standardów, aby ta strona była 

zachęcająca dla potencjalnego turysty i inwestora.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by rozważyć, możliwość stworzenia etatu od 1 stycznia 2012r. 

administratora i redagującego oficjalną stronę dla urzędu oraz wszystkich jednostek 

organizacyjnych.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by wystąpić do właściciela placu przed sklepem PSS Społem Nr 

30 o niezwłoczne uporządkowanie i doprowadzenie nawierzchni placu do stanu 

należytego z uwagi, że nierówności jakie są na jego powierzchni, zagrażają zdrowiu  

i bezpieczeństwu mieszkańców.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by zlikwidować wjazd na plac przed sklepem PSS Społem  

Nr 30.  

Głosowano jednogłośnie.  

http://www.inwestycje.brzesko.pl/


Komisja wnioskuje, aby na własnym gruncie przed sklepem PSS Społem Nr 30 

miasto wyremontowało chodnik.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by niezwłocznie przystąpić do projektowania i budowy chodnika 

przy ul. Przemysłowej.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja zwraca się z prośbą, by dokończyć remont ul. Szczepanowskiej  

w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by wystąpić do inwestora z zapytaniem kiedy zostanie oddana 

do użytku komunikacja zbiorowa (Dworzec PKS) i jednocześnie komisja wnioskuje 

by inwestor odchwaścił ten teren.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by w budżecie na rok 2012 ująć budowę skatepark, mającego 

służyć młodzieży która korzysta z rolek, deskorolek i wszelkiego rodzaju rowerów 

służących do „akrobacji”.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by teren wokół szkoły znajdującej się na Osiedlu Kopaliny-

Jagiełły, oznakować właściwymi znakami pionowymi i poziomymi, dobrze 

widocznymi, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje, by ulicę Bujaka w Brzesku utwardzić, mając na uwadze objazd 

tą drogą przy obecnych pracach budowlanych z wykonaniem ronda na  

ul. Solskiego.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje o udostępnienie dokumentów zezwalających na legalność 

wydobycia kapalin przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku tzw. „żabia górka”. 

Głosowano jednogłośnie.  

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   
Posiedzenie trwało od godziny 830 do godziny 1100 
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 Protokołowała 
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