
P R O T O K Ó Ł  NR  32/2013 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 
19 czerwca 2013 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 Katarzyna Pacewicz- Pyrek, przedstawiła porządek posiedzenia komisji oraz 

poddała go pod głosowanie.  

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

2. Ocenia funkcjonowania spółek miejskich i wizja lokalna wybranej spółki. (MZGM, BZK).  

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

Gminy Brzesko. 

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

uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2013 r. 

Przewodnicząca komisji Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek,  

 

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 31/2013.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad. 2 Ocenia funkcjonowania spółek miejskich i wizja lokalna wybranej spółki. 

(MZGM, BZK). Komisja udała się na wizję lokalną.  

Ad. 3 Informacja na temat stanu wdrożenia nowego systemu gospodarki 

odpadami na terenie Gminy Brzesko. 

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Danuta Zięba, 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 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.  

Następnie Pan Janusz Filip Prezes BZK, omówił jak ma przebiegać segregacja śmieci, 

oraz terminy odbiorów.  

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

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

 

Na posiedzenie komisji przybył Naczelnik GGMR Józef Makuch, po odbyciu wizji 

lokalnych z komisją przedstawił i omówił następująco sprawy, które zostały zaopiniowane  

i przeanalizowane przez komisję wraz z Inspektorem Józefem Gądkiem oraz Inspektor 

Małgorzatą Serafin;  

- wniosek Pani D.M. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przedstawił i omówił 

Inspektor Józef Gądek.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności.  



- wniosek Pani B. Sz- w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

lokalu mieszkalnego. Wniosek  przedstawiła Inspektor Małgorzata Serafin.  

Przewodnicząca Rady Katarzyna Pacewicz-Pyrek, wyraziła swoją opinię.  

Radny Krzysztof Ojczyk, wyraził pozytywną opinię wniosku argumentując, iż Państwo Sz. 

rzeczywiście są w ciężkiej sytuacji. Poinformował o prawnych możliwościach w kwestii 

podjętej uchwały.  

Radny Piotr Wyczesany, wobec takiej sytuacji jaka znalazła się rodzina Sz. wie jak ciężko 

jest o jakąkolwiek pomoc. Stanął na stanowisku, że jeśli można pomóc im w jakiś sposób to 

należy podjąć takie działania dla polepszenia bytu i komfortu psychicznego tych ludzi.  

Następnie Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował członków komisji  

o działaniach PKP w sprawie modernizacji linii kolejowych a w szczególności likwidacji 

budynku dworca PKP w Sterkowcu. Odczytał notatkę służbową z odbytego spotkania  

z przedstawicielami PKP przy którym Burmistrz Brzeska stanął przy swoich stanowiskach  

a przedstawiciele przy swoich. Po dyskusji i analizie odczytanych stanowisk i żądań PKP, 

komisja podjęta następujące stanowiska: 

Komisja wyraziła negatywne stanowisko w sprawie przejęcia budynku stacji PKP  

w Sterkowcu przez Gminę Brzesko od Polskich Kolei Państwowych  

i ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem budynku. Uważa, że budynkami 

stanowiącymi majątek PKP powinna zajmować się firma PKP, ponieważ czerpie zysk ze 

sprzedaży biletów i przewozów pasażerów. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wyraziła negatywne stanowisko w sprawie dzierżawy i ponoszenia kosztów 

związanych z jego utrzymaniem przez Gminę Brzesko wobec stacji PKP w Sterkowcu. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wyraziła negatywne stanowisko w sprawie ponoszenia przez Gminę Brzesko 

kosztów związanych z przeprojektowaniem linii kolejowej.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja stoi na stanowisku, iż budynek dworca PKP w Sterkowcu powinien zostać utrzymany 

w swojej lokalizacji, a w przypadku jego wyburzenia powinna zostać wskazana nowa 

lokalizacja i wybudowanie nowej poczekalni na koszt PKP. Głosowano jednogłośnie.  

 

Następnie Przewodnicząca komisji po wizji lokalnych oraz wnioskach przedstawionych przez 

Naczelnika Józefa Makucha, przestawiła następujące wnioski: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ponowne przeznaczenie mieszkania na  

ul. Okocimskiej 40/9 w Brzesku do sprzedaży po cenach komercyjnych. Głosowano:  

4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zorientować się jaki byłby faktyczny 

koszt zmiany planu zagospodarowania przy ul. Sądeckiej w Jasieniu . Głosowano 



jednogłośnie. Równocześnie komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby 

merytoryczny wydział zorientował się jak wyglądają ewentualne zamierzenia innych 

instytucji państwowych co do tego terenu.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja po rozpatrzeniu ponownie wniosku Pana G.W  w sprawie sprzedaży działki 

gminnej Nr 1450 w Brzesku przy ul. Targowej, podtrzymuje wydaną wcześniej 

negatywna opinię w przedmiotowej sprawie. W przypadku, gdy zostanie wybudowany 

parking, komisja powróci do tematu sprzedaży części działki zainteresowanej stronie. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje zbycie działki Nr 3374 położonej  

w Jadownikach na rzecz przyszłego właściciela działki.  

Komisja negatywnie opiniuje sprzedaż działki gminnej na ul. Partyzantów  

w Brzesku, który pierwotnie został przeznaczony pod budowę budynku komunalnego. 

Głosowano: 4 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Radny Krzysztof Ojczyk nie 

wziął udziału w głosowaniu. 

Na posiedzenie przybyła Inspektor Elżbieta Spyrka, która przedstawiła wnioski dot. 

przedłużenia umów dzierżaw oraz wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy dla POLKMTEL, 

które jest powiązane także z wprowadzeniem nowego operatora na wieżę telefonii 

komórkowej usytuowanej w Buczu na tym samym zamontowaniu dodatkowych anten 

satelitarnych.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłużenie umów na czas nieokreślony 

o numerach niżej wymienionych numerach działek położonych  

w Brzesku oraz na terenach Gminy Brzesko:  

- Nr 1062/1, 1109/33, 1132/1, 1131/7, 1131/6, 1164/3, 1432/2, 2356/3.  

- Nr 670, 671, 672, 635/25, 635/26, 1394, 1395.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby firma POLKOMTEL zaproponowała nowe 

warunki cenowe, korzystniejsze dla Gminy w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. 

Głosowano jednogłośnie.  

Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, przybył aby przybliżyć sprawę pisma 

Pana A.M w sprawie możliwości przejazdu ul. Błękitnej w Brzesku. Po analizie i informacji na 

temat środków budżetowych, podjęto następujący wniosek:  

Komisja po zapoznaniu z treścią pisma Pana A.M w sprawie możliwości przejazdu  

ul. Błękitnej w Brzesku wnioskuje do Burmistrza Brzeska, że jeśli znajdą się środki  

w budżecie, temat powróci do rozpatrzenia. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący, 0 

przeciw 



 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Posiedzenie trwało od godziny 900 do godziny 13:35 

 
 

 
                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony  

                                                         Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku                                                                        

 
 Protokołowała 

                                                                        mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                     
Joanna Szczepka 

 

 


