
Protokół Nr 34)2009

Z posiedzenia Komisji  Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w 

Brzesku ,odbytym w dniu 8 lipca  2009 roku.

 Posiedzeniu komisji  przewodniczył  radny Adam Kwaśniak Przewodniczący Komisji  Prawa 

Porządku Publicznego i Promocji RM w Brzesku  .

Przewodniczący powitał  wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji radnych i gości 

zaproszonych ,przedstawił proponowany projekt porządku:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego   posiedzenia  komisji .
2. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski   rozpatrzenie  pism  skierowanych  do 

komisji ,projektów uchwał.
3.  Opinia  komisji  na  temat   funkcjonowania  RPWiK  w  Brzesku  –  wizja 

lokalna   .
4. Wizja lokalna  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Brzesku.

Porządek posiedzenia  komisji został przyjęty jednogłośnie .

Ad.1. Protokół  z  posiedzenia  komisji  odbytego  w  dniu  18  czerwca  2009 –wspólne 

posiedzenie z komisją Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła wnioski i pisma mieszkańców:

• Przewodniczący  komisji  Adam  Kwaśniak   przedstawił  wniosek  rodziców  dzieci 

korzystających  z  urządzeń  zabawowych  w  Ogrodzie  Jordanowskim  aby  w  jak 

najszybszym czasie wyrównać  teren pod urządzeniami zabawowymi znajdującymi się 

na terenie całego Ogrodu Jordanowskiego.

Komisja  poparła  wniosek  rodziców  –podjęto  jednogłośnie  wniosek  do  Pana 

Burmistrza  o  treści  :  W  związku  z  wielokrotnymi  prośbami  rodziców  dzieci 

korzystających  z  urządzeń  zabawowych  w  Ogrodzie  Jordanowskim  Komisja 
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wnioskuje  o wyrównanie terenu pod urządzeniami zabawowymi znajdującymi 

się na terenie całego Ogrodu Jordanowskiego.  Głosowano jednogłośnie 

Radny  Józef  Kubas  przedstawił  komisji  własne  refleksje  związane  z   wyburzeniem 

fundamentów po  byłym przedszkolu  w Ogrodzie  Jordanowskim .W tej  sprawie  w czasie 

swojej pracy jako radnego złożył 3 interpelacje , ciągle odpowiadano  że koszt wyburzenia 

tych fundamentów  jest wysoki i  wyniesie około 10 tysięcy złotych .W tej chwili fundamenty 

są wyburzone i   dobrze  .Wykonano te prace zapewne w związku z planowaną budową 

Centrum Bibliotecznego , teraz okazało się że można to zrobić  , jest z tego powodu bardzo 

zadowolony.

• Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak  przedstawił treść pisma Powiatu Brzeskiego 

w  sprawie zmiany stref  płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, poprzez 

wyłączenie ze strefy płatnego parkowania obszaru Urzędu Miejskiego. Z informacji 

jakie posiada parking na przeciw budynku UM  do końca roku ma pozostać  bezpłatny 

poprosił członków komisji o  dyskusję.

Radny Józef Kubas   stwierdził ,że z parkingu przed budynkiem UM korzysta bardzo rzadko 

ale faktem jest że interesantów do Urzędu  jest  dużo , może należałoby rozważyć czy np. 

dla  osób przyjeżdżających na komisje i sesje  aby ten parking był bezpłatny.

Przewodniczący Adam Kwaśniak  z obserwacji wynika że interesantów do gminy przyjeżdża 

dużo   to i zysk z tego tytułu jest wysoki .W 2003 roku postulowaliśmy aby ten parking był 

bezpłatny  ale Starostwo Powiatowe wówczas nas nie poparło w tych działaniach .

Radny Józef Chruściel  uważa ze skoro Powiat jest właścicielem budynku w 47 %  to również 

z parkowania winien otrzymywać 47 % wpływów , ale wcześniej nie byli tym zainteresowani i 

dlatego trudno jest  dzisiaj  bez dodatkowych wyjaśnień np. na temat wielkości  wpływów 
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podjąć decyzję .  Może należałoby rozważyć  wprowadzenie dla niektórych identyfikatorów 

na tym właśnie parkingu .

Radny Stanisław Milewski   stwierdził  ,że przed Urzędem Miejskim  winien być bezpłatny 

parking dla petentów .Winna być umieszczona tablica informacyjna taka jak jest w innych 

gminach  że ten parking jest tylko dla  pracowników i interesantów UM, aby nie  parkowali 

samochodów mieszkańcy którzy  pracują w Krakowie lub Tarnowie i pozostawiają samochody 

na parkingu przez cały dzień.

Wniosek  komisji: Komisja  zapoznała  się  z  pismem   Powiatu  Brzeskiego   w 

sprawie zmiany stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko,  poprzez 

wyłączenie ze strefy płatnego parkowania obszaru Urzędu Miejskiego i wnioskuje 

o przygotowanie i  przedstawienie   na kolejne posiedzenie komisji  w miesiącu 

sierpniu  br.  dodatkowych  informacji  tj.  wielkości   dochodów  z  tego  tytułu. 

Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Komisja udała się na wizję lokalną do RPWiK w Brzesku .

Prezes  RPWiK  Zbigniew  Gładyś   przybliżył  komisji  historię   powstania  Spółki  RPWiK  w 

Brzesku ,  jak przebiegała w czasie rozbudowa budynku administracyjnego Spółki  .Budowa 

nowego  budynku Spółki   trwała  3  lata  ,  od roku  2007  Spółka   znajduje  się  w nowym 

budynku , koszt budowy tego budynku wyniósł 2.560 tysięcy złotych brutto , a 100 tysięcy 

złotych przeznaczyliśmy na wyposażenie budynku. 

Następnie pan prezes przybliżył jakie spółka ma plany na przyszłość  min. bardzo ważnym 

zadaniem jest  przebudowa stacji  uzdatniania wody , koszt tej inwestycji to ponad 3 mln 

złotych i na to spółka posiada własne  środki finansowe. W chwili   obecnej zadanie jest 

wykonane w 40 % .
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Radna Mieczysława Klimek  zapytała pana prezesa jakie  są  jeszcze potrzebne udogodnienia 

aby  ta cena wody i ścieków była niższa i bardziej przystępna dla mieszkańców   niż w chwili 

obecnej.

Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział  ,że  RPWiK w Brzesku posiada potężną  ilość wody do 

zagospodarowania  ale  niestety  nie  możemy  pozyskać  odpowiedniej  ilości  odbiorców  tej 

wody.  Potrzeba  również   dokończyć  rozpoczętą  juz  inwestycję  budowy  drugiej  nitki 

wodociągowej  Jadowniki-Brzesko zbiorniki końcowe na Garbatce , koszt tej inwestycji 3 mln 

złotych  jest juz gotowa dokumentacja i pozwolenie na budowę ale niestety nie ma na to 

środków finansowych .Jeżeli gmina Brzesko przejęła by tą inwestycję  to może zaciągnąć w 

Banku Ochrony Środowiska kredyt  umarzalny już na początku w 40 %, Spółka jako RPWIK 

tak zrobić nie może  . 

Ponadto pan prezes przybliżył komisji jakie ilości wody pobrał Browar  gdy wystąpiła u nich 

awaria w zasilaniu wody.  Były to ogromne ilości wody  gdyby  była ta druga nitka zasilająca 

z Jadownik wówczas   nie  byłoby żadnego problemu , wody sprzedawalibyśmy wówczas 

więcej i cena tej wody byłaby również zapewne dużo niższa.

Radny  Józef  Kubas  zawnioskował  do  pana  prezesa   aby  informacje  dot.  problemów 

związanych z ceną wody szeroko informować  społeczeństwo w lokalnych gazetach , aby 

ludzie  mieli tego świadomość .

Radny Stanisław Milewski  stwierdził że należy dołożyć wszelkich starań  i dogadać się z 

dużymi  zakładami  a  jednocześnie  odbiorcami  wody  jak  CANPACK  czy  Browar  aby 

sfinansowali   z  własnych  środków tą  budowę  a  potem odbiorą  sobie  w  ilości  wody  te 

poniesione koszty .Wody pobierają dużo więc ta inwestycja szybko im się zwróci.
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Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś  odpowiedział ,że CANPACK wodę bierze a Browar pierwotnie 

miał taką chęć  , obecne połączenie browar sfinansował z własnych środków .W czasie awarii 

browar brał od nas wodę w takich ilościach że w pewnym momencie musieliśmy im tą  ilość 

wody ograniczyć .

Następnie Pan prezes udzielił  odpowiedzi na zapytanie radnego Milewskiego dot.  poboru 

wody przez Firmę IMEX .

Ponadto  radny  Milewski  zwrócił  się  do  Pana  Prezesa  Gładysia  o  rozważenie  możliwości 

dokonania  w najbliższym czasie    konserwacji     hydrantów w miejscowości  Bucze  co 

znacznie ułatwi działania operacyjne OSP w czasie pożaru. 

Na zakończenie dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:

1. Po  dokonanej  wizji  lokalnej  Spółki  RPWiK  w Brzesku,  komisja  pozytywnie  ocenia 

działalność Spółki  .  Komisja popiera również  propozycje Pana Prezesa RPWiK  o 

wsparcie  finansowe  ze  strony  Gminy   na  dokończenie  budowy  magistrali 

wodociągowej   Jadowniki-Brzesko(  zbiorniki  końcowe  na  Garbatce.)  

Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza Brzeska  o wystąpienie do Powiatu Brzeskiego 

z  propozycją   by  kierunki   nauczania  w  szkołach  zawodowych   będących  pod 

Zarządem Powiatu  Brzeskiego były  ustalane   w zależności  od  potrzeb   pracy  na 

lokalnym rynku pracy. Głosowano jednogłośnie 

Wizja lokalna w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Brzesku

Komisja odbyła wizje lokalna w MPK ,zapoznała się z informacjami  pana prezesa Krzysztofa 

Gawora  na temat działalności Spółki i potrzeb w tym zakresie.

W dyskusji radna Mieczysława Klimek  zadała pytanie   w temacie pilnej wprowadzenia ulg w 

przejazdach MPK dla inwalidów posiadających orzeczenie i niepełnosprawności z PCPR .Ulgi 
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te winny dotyczyć tylko tych inwalidów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności  I 

grupy  z  literką  „R”.  Osoby  te  jeżdżą  bardzo  rzadko  do  lekarza  bo  są  niepełnosprawne 

ruchowo .

Na zapytania radnej odpowiedzi udzielili prezes MPK Krzysztof Gawor  i Zastępca Burmistrza 

Jerzy Tyrkiel – wniosek radnej zostanie   rozważony , dokonane analizy  zostaną radnym 

zaprezentowane na posiedzeniach komisji.

Ponadto w dyskusji radni zadawali pytania dot. rozważenia możliwości lokalizacji przystanku 

MPK przy ulicy  Głowackiego   koło  bazy MPK ,  pilnej  potrzeby zakupu  dla  Spółki  MPK 

niskopodłowego autobusu marki mercedes.

Wniosek komisji:

Po dokonanej   wizji  lokalnej  w Spółce  MPK Komisja  wnioskuje   o  zakup dla 

potrzeb   Spółki   w roku bieżącym  drugiego autobusu niskopodłowego marki 

Mercedes.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz.9.00- 13.30

Przewodniczący Komisji Prawa 
Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adam Kwaśniak

protokołowała: Inspektor Marta 

Kółkowska 
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