
Protokół Nr 30/2013 

 

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

17 czerwca 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji obradowała w składzie: 

 

1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Krzysztof Bogusz -  członek Komisji; 

3. Radny Jerzy Gawiak  – członek Komisji; 

4. Radna Halina Mrówka-członek komisji; 

5. Radny Jarosław Sorys – członek Komisji; 

6.Radny Paweł Strojny –członek komisji; 

7. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji. 

 

 Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

  

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił proponowany porządek obrad – zawarty 

w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Opinia na temat funkcjonowania spółek komunalnych.  

3. Informacja na temat stanu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie 

Brzesko.  

4. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej 

w miesiącu czerwcu 2013. 

Informacje do poszczególnych punktów porządku obrad komisji otrzymają radni pocztą 

elektroniczną. 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad.1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

 

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 maja 2013 r. zatwierdzono jednogłośnie; 

 

Ad.2 Opinia na temat funkcjonowania spółek komunalnych- Spółka MPK.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że członkowie komisji otrzymali 

informacje drogą elektroniczną. Na posiedzenie przybył zaproszony Prezes BZK Janusz Filip.  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do złożonej informacji.  

Radna Halina Mrówka, zapytała czy kosze na śmieci od innych firm będą do zwrotu, czy mogą 

zostać? 

Prezes BZK Janusz Filip, wyjaśnił, że nie ma takiej potrzeby. Jeśli zostały wykupione na własność 

to takie jakie posiadamy mogą zostać. Natomiast w przypadku innych firm trzeba to sprawdzić  

w zawartej umowie. Poinformował, że firma wygrała przetarg w Gminie Brzesko na dwa lata,  

w Gminie Dębno na rok, a w Nowym Wiśniczu na pół roku. Obecnie spodziewa się kontroli 

Wojewódzkiej Ochrony Środowiska. W dyskusji poruszono tematy związane z odbiorem śmieci 

oraz rozważenia możliwości pozostawienia nadal punktu kasowego w siedzibie BZK.  

Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę, aby urząd wyrywkowo przeprowadzał kontrolę wywozu 

śmieci przez przedsiębiorców.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że nowe uchwały tzw. „śmieciowa” nie obowiązują 

na razie przedsiębiorców. System dopiero jest wdrażany, wyjdzie jeszcze sporo problemów w 

związku z tymi zmianami. Dodał również, że likwidacja wysypisk jest w obsłudze spółki BZK nadal.  

Prezes BZK Janusz Filip, przedstawił, że zakupił sprzęt do koszenia rowów, wobec powyższego 

wzbogaciło to o kolejną dodatkową usługę spółki.  

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył problem plakatów na przystankach, które od czasu wyborów 

nadal wiszą.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała funkcjonowanie Brzeskich Zakładów 

Komunalnych.  

Ad 3. Informacja na temat stanu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami  

w Gminie Brzesko. Informację radni otrzymali drogą elektroniczną.  

Inspektor Biura Gospodarki Odpadami Małgorzata Młynarczyk, przedstawiła informację.  

 

Biuro Gospodarki Odpadami UM w Brzesku, prowadziło akcję odbierania od mieszkańców 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 8 kwietnia br. 

W oparciu o ewidencję ludności przygotowano wykaz budynków oraz osób zameldowanych i na 
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tej podstawie ustalono, że na terenie Gminy Brzesko znajduje się 6526 gospodarstw 

jednorodzinnych od których należy odebrać deklaracje. Wykaz gospodarstw w poszczególnych 

miejscowościach oraz ilość odebranych deklaracji na dzień 7 czerwca wygląda następująco: 

1. Bucze 314 gospodarstw - 283 deklaracji - 90 % 

2. Jadowniki 1121 „ - 1089 - 97% 

3. Jasień 702 - 665 94,7% 

4. Okocim 469 - 448 95,5% 

5. Mokrzyska 692 - 679 98 % 

6. Poręba Sp. 514 - 459 89,2% 

7. Sterkowiec 221 - 212 96% 

8. Szczepanów 220 - 224 100% 

9. Wokowice 120 - 117 97,5% 

10. Brzesko 2156 - 1901 88 % 

Ogółem zebrano 6077 deklaracji z terenu gminy, co stanowi 93% . W czasie zbierania deklaracji 

prowadzone były na poszczególnych sołectwach dyżury w czasie których można było złożyć 

deklarację i uzyskać informacje na temat nowego systemu odbioru śmieci. Obecnie trwają prace 

nad wprowadzeniem deklaracji do systemu.  

Przygotowano uchwałę i wzór deklaracji dla zarządców nieruchomości aby uprościć składanie 

deklaracji oraz przedłużono termin ich składania dla zarządców do 30 czerwca br. Biuro 

Gospodarki Odpadami jest w stałym kontakcie z zarządcami.  

W dniu 20 maja br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych, w 

przetargu wzięły udział dwie firmy: BZK Sp. zo.o. w Brzesku i Trans Formers Karpatia Sp. zo.o. 

Przetarg wygrały BZK w Brzesku.  

Komisja przyjęła jednogłośnie informację na temat wdrożenia nowego systemu gospodarki 

odpadami w Gminie Brzesko.  

 

Ad 4. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie 

Brzesko. 

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że członkowie komisji otrzymali 

informacje drogą elektroniczną. Na posiedzenie przybyła Pani Marta Skowron z Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, która przedstawiła przygotowaną informację na temat 

programu wypoczynku dzieci i młodzieży przez MOPS.  

Dzieci na różnego rodzaju wypoczynek typowane są przez pracowników socjalnych, którzy mają 
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bardzo dobre rozeznanie w środowisku – są to dzieci i młodzież z rodzin patologicznych, 

nadużywających alkoholu, niepełnych i mniej zamożnych, którym wskazana jest zmiana 

środowiska, poznanie nowych kolegów, nauka dyscypliny, odpowiedzialności oraz 

samodzielności. Pobyt na kolonii , półkolonii, obozie czy oazie pozwala oderwać się od 

środowiska w którym przebywają cały rok. Rodzice tych dzieci nie ponoszą żadnych kosztów za 

pobyt wakacyjny dziecka , dodatkowo mogą liczyć na pomoc tut. Ośrodka w formie finansowej 

na zakup wyprawki dla dziecka czy dowozu na miejsce wypoczynku przy współudziale 

pracownika socjalnego. 

Po zapoznaniu się z informacją na posiedzeniu oraz z nadesłanych drogą elektroniczną , komisja 

pozytywnie jednogłośnie przyjęła informację na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji w Gminie Brzesko. 

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

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

Radny Jerzy Gawiak, odczytał treść wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Brzeska” dla 

Pana Zygmunta Popieli. Następnie zawnioskował o wykupienie działki pod ewentualny łącznik 

ulic. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykupienie przez gminę Brzesko działki o Nr 1247 

położonej w Jadownikach, pod ewentualny łącznik ulic Bocznej oraz Małopolskiej oraz 

odwodnienie ulicy Małopolskiej w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, przedstawił pismo od LKS „Błękitni” w sprawie 

przeznaczenia środków na rewitalizację boiska sportowego w Sterkowcu. 

Radny Krzysztof Bogusz, postulował, aby utworzyć z powrotem spółkę wodną, bądź 

przyłączenie się do innych spółek funkcjonujących. Następnie poinformował członków komisji, że 

została utworzona kolejna wieża widokowa. Radny zawnioskował, aby utworzyć dodatkową 

zakładkę w formie mapy na brzeskim portalu internetowym, która informowałaby mieszkańców o 

problemach, zagrożeniach występujących w Gminie Brzesko.  

Radny Piotr Wyczesany, poinformował, o poważnym problemie miejscowości Bucze, które są 

zalewane, podtapiane poprzez niedawno powstałą autostradę i przez zarośnięte rowy.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała pismo od Prezesa Zarządu LKS „Błętkitni”  

w sprawie rewitalizacji boiska sportowego w Sterkowcu. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w pracach nad nową stroną www.brzesko.pl 

utworzyć dodatkową zakładkę z możliwością powiadamiania o awariach, uszkodzeniach na 

terenie Gminy Brzesko z wykorzystaniem aplikacji google.com . Głosowano jednogłośnie.  

http://www.brzesko.pl/
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz. 8.00 – 10.30 

 

 
 Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  

                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 

 

        mgr Adam  Kwaśniak 

 

 
 

Protokołowała: 

Joanna Szczepka  

 
 
 


