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Protokół Nr 1 /2014 

 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady 

Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 grudnia 

2014 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej  obradowała w składzie: 

 

1. Radny Edward Knaga -  członek Komisji; 

2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący  Komisji. 

3. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji, 

4. Radny Jerzy Gawiak, 

5. Radny Marcin Ciurej 

6. Radny Bogusław Babicz, 

7. Radna Ewa Chmielarz  

 

 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka; 

Kierownik Antoni Staszczyk; 

Skarbnik Celina Łanocha; 

Naczelnik Bogdan Dobranowski  

      

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji  radny Adam Kwaśniak, 

który na podstawie listy obecności stwierdził  prawomocność obrad komisji.  

 

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił proponowany projekt 

porządku posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu. Zaproponował zmianę w porządku obrad 

posiedzenia komisji tj. by punkt 2 porządku posiedzenia komisji sprawy bieżące i wolne 

wnioski przenieść do pkt.1- sprzeciwu radnych brak .Przewodniczący komisji  przedstawił 

porządek posiedzenia komisji ze zmianami – został przyjęty  jednogłośnie jak niżej: 

 

1. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów uchwał 

na sesje Rady Miejskiej w miesiącu grudniu br. 

2. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na 2015 rok. 

 

 

Ad.1.  

 Przewodniczący Komisji Adam, Kwaśniak  odczytał wniosek Zastępcy Burmistrza 

Brzeska w sprawie  złożonego wniosku przez  MZGM Spółka z o.o. w Brzesku dot. 

zabezpieczenia w projekcie Budżetu Gminy Brzesko na rok 2015 środków 

finansowych na wykonanie inwestycji centralnego  ogrzewania w budynku 

wielorodzinnym przy ul. Barona Jana Goetza 2 w Brzesku. 
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Wniosek zaprezentował Prezes MZGM w Brzesku  Pan Franciszek Mrzygłód. Ponadto 

Pan Prezes Franciszek Mrzygłód zawnioskował o zabezpieczenie w budżecie gminy środków 

finansowych na wykonanie stropodachu i ocieplenia budynku  na ulicy Cegielnianej, gdzie 

oszacowany został koszt w wysokości około 25 tysięcy złotych.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że wniosek dot. zabezpieczenia środków finansowych na 

wykonanie co. w budynku  Goetza  jest  zasadny  i zwrócił się do komisji o pozytywne jego 

zaopiniowanie. 

 

Wniosek komisji: 

Komisja  pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała wniosek  MZGM Spółka z o.o. w Brzesku dot. 

zabezpieczenia w projekcie Budżetu Gminy Brzesko na rok 2015 środków finansowych w 

wysokości 120 tysięcy złotych  na wykonanie inwestycji centralnego ogrzewania w budynku 

wielorodzinnym przy ul. Barona Jana Goetza 2 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie  

W dalszej dyskusji członkowie komisji omówili temat zabezpieczenia środków finansowych 

na ocieplenie stropu  budynku przy ul.Cegielnianej w Brzesku. 

Radny Jerzy Gawiak przypomniał, że na budynku przy ul.Cegielnianej było wykonane 

docieplenie stropu. 

Pan Franciszek Mrzygłód odpowiedział,   że owszem było wykonane docieplenie jednak nie 

na całym budynku  tylko nad częścią łazienkową i częściowe ocieplenie budynku. 

Radny Bogusław Babicz zapytał jakie są wymierne korzyści z wykonanego ocieplenia 

budynku. 

Pan Prezes odpowiedział- docieplenie poprawiło komfort mieszkania rodziny państwa W. na 

który narzekali i stąd ten kolejny wniosek o docieplenie, gdyby udało nam się  to wykonać to 

budynek przy ul. Cegielnianej byłby już  kompleksowo docieplony. 

Radna Ewa Chmielarz zapytała kto szacował koszty tego remontu – Pan Prezes odpowiedział, 

że MZGM.  

 

 Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak odczytał pismo Pana RG. z dnia  

12 listopada 2014 w sprawie prowadzonej inwestycji na osiedlu Jagiełły w Brzesku. 

 

 

W dyskusji członkowie komisji poruszali zagadnienia  dot. realizacji inwestycji na osiedlu 

Jagiełły dot.: 

  zaplanowanego na dzień 15 grudnia br. odbioru technicznego budynku jw., 

 wystosowanego przez Zarząd Osiedla  Kopaliny - Jagiełły pisma do przedstawicieli  

Biedronki  o informację , czy faktycznie powstanie tam market Biedronka, temat 

poruszył radny Edward Knaga;  

 radna Ewa Chmielarz  zwróciła uwagę, by UM wyjaśnił  temat drogi dojazdowej do 

nowego budynku na osiedlu Jagiełły. Drogami osiedlowymi tirami będą  dowożone 

towary do sklepu i będzie zagrożone tym samym bezpieczeństwo mieszkańców osiedla  

Jagiełły, czy gmina jest na to przygotowana? 
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Wniosek komisji: Komisja zwraca się z prośbą do Starosty Powiatu Brzeskiego o wydanie 

opinii dot. pisma Pana RG. z dnia 12 listopada 2014 pkt.2 :” czy działania na linii inwestor – 

Starostwo Powiatowe były zgodne z prawem”. Głosowano jednogłośnie   

 Komisja  zapoznała się z wnioskiem  mieszkańców Jasienia, Rady Rodziców, 

Dyrektora i Nauczycieli PSP w Jasieniu w sprawie rozważenia możliwości 

usytuowania planowanej inwestycji – obiektu sportowego ORLIK na terenie 

obecnego  boiska sportowego przy szkole, a nie w pobliżu Domu Dziecka. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak  odczytał pismo jw.  

 

Radny Piotr Wyczesany przedstawił komisji na przykładzie Bucza jak wygląda korzystanie z 

Orlika w Buczu – stwierdził, ze wniosek  rodziców jest jak najbardziej zasadny, a samo boisko 

potrzebne. 

 

Radny Bogusław Babicz przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu  stwierdził, że 

Dom Dziecka jest oddalony od szkoły ponad 2 km jest to dość daleko, czy decyzja jest słuszna. 

 

Radna Ewa Chmielarz zapytała kto będzie administrował boiskiem jeśli zostanie 

wybudowane nie przy szkole tylko przy Domu Dziecka. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że administratorem boiska może być jak 

najbardziej szkoła, sami planowaliśmy wybudowanie Orlika przy szkole, ale niestety nie da się 

tego zrobić z przyczyn technicznych. Jest  już na ukończeniu dokumentacja techniczna , 

wykonane zostały wszelkie pomiary i stwierdzono, że  boisko przy szkole byłoby niewielkie 

natomiast przy Domu Dziecka ta powierzchnia jest znacznie większa. 

 

Opinia komisji: Komisja  zapoznała się z wnioskiem  mieszkańców Jasienia, Rady Rodziców, 

Dyrektora i Nauczycieli PSP w Jasieniu w sprawie rozważenia możliwości usytuowania 

planowanej inwestycji – obiektu sportowego ORLIK na terenie obecnego  boiska sportowego 

przy szkole, a nie w pobliżu Domu Dziecka. Po wysłuchaniu wyjaśnień ze strony Burmistrza 

Brzeska, ze względu na techniczne uwarunkowania lokalizacja boiska  sportowego ORLIK przy 

szkole nie jest możliwa. Głosowano jednogłośnie  

 

Ponadto komisja rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski i projekty uchwał w sprawach: 

 

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  nazwy ulicy „ Na 

Szlaku” w Sterkowcu. Głosowano jednogłośnie  - projekt uchwały objaśnił naczelnik 

Józef Makuch , przedstawił pismo sołtysa wsi Sterkowiec , gdzie projekt nazwy ulicy 

został skonsultowany z mieszkańcami. 

2. Komisja zapoznała się  z projektem Zarządzenia Burmistrza Brzeska  w sprawie 

nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Gminę Brzesko nieruchomości położonej w 

Brzesku o nr ewid.2043/63. Głosowano jednogłośnie – wniosek objaśnił Inspektor Józef 

Gondek wg. załącznika do protokołu. 

Pozostałe wnioski komisji: 

3. Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w dniu 19 marca 

2014 roku złożyła wniosek o przygotowanie  i przedstawienie programu naprawczego 
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Spółki MPK w terminie do 31 maja 2014 r. W razie nieprzygotowania takiego projektu 

komisja wnioskowała o przygotowanie projektu uchwały  o likwidacji Spółki MPK z 

dniem 1 stycznia  2015 r. W związku z powyższym  komisja wnioskuje do Burmistrza 

Brzeska o prezentację programu naprawczego Spółki MPK do dnia  

31 grudnia 2014 r. Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący – wniosek zaproponował 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak  

 

 

4. W dniu 29 stycznia 2014 r. Rada Miejska jednogłośnie przegłosowała wniosek o 

przygotowanie planu obniżenia cen wody i ścieków na najbliższe lata. W związku z tym  

komisja wnioskuje o prezentacje tych planów  do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący wniosek zaproponował Przewodniczący Komisji 

Adam Kwaśniak  

Radny Edward Knaga wyjaśnił dlaczego wstrzymał się od głosu  natomiast Radny Piotr 

Wyczesany stwierdził, ze władze RPWiK  ignorują wnioski składane przez Radę 

Miejską. 

5. W związku  z licznymi prośbami mieszkańców komisja wnioskuje o rozpatrzenie 

możliwości powrotu do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Głowackiego Biura 

Ewidencji Ludności i Dowodów  Osobistych. Wniosek zaproponował Przewodniczący 

Komisji Adam Kwaśniak  

Argumenty mieszkańców: 

 mało miejsc parkingowych, 

 brak  punktu kasowego i długie kolejki w pobliskim banku i na poczcie, 

 utrudnienia dla niepełnosprawnych, brak podjazdu. Głosowano jednogłośnie  

Burmistrz Grzegorz Wawryka  wyjaśnił, że w chwili obecnej przedmiotowe biura w budynku 

MOK zostały już wyposażone, okablowane i nie ma chyba możliwości powrotu do budynku 

UM. Jeśli chodzi o brak miejsc parkingowych dla stron to porozmawiamy z dyrektorem BOSiR 

i pomyślimy o innych udogodnieniach w tym zakresie. 

Radna Ewa Chmielarz zwróciła uwagę, że temat ten jest bardzo ważny dla samych 

mieszkańców  i może warto  go ponownie rozpatrzeć. 

Radny Bogusław Babicz zawnioskował do Burmistrza o wszczęcie procedury i 

doprowadzenie do sprzedaży budynku lecznicy w Brzesku w którym obecnie mieści się wydział 

oświaty. Wydział oświaty można przenieść do budynku UM przy ul. Głowackiego. 

Na zapytanie radnego odpowiedział Burmistrz Grzegorz Wawryka, przedstawił plany w 

zakresie  nowej lokalizacji dla wydziału oświaty i  propozycje zbycia budynku lecznicy przy 

ul.Mickiewicza. 
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W tym momencie na posiedzenie komisji przybył mieszkaniec Brzeska Pan Edward 

Ormiański który zabrał głos i zgłosił wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy 

środków finansowych na budowę boiska sportowego na Osiedlu Ogrodowa. Wniosek w tej 

sprawie składa jako obywatel i mieszkaniec osiedla ponieważ do chwili obecnej zarząd osiedla  

nie zgłosił takiego wniosku w planach budżetowych osiedla. Przedmiotowe boisko można 

zlokalizować przy bloku Nr 9 , gdzie w chwili obecnej znajduje się boisko asfaltowe na którym 

niejednokrotnie parkują samochody. Następnie Pan Ormiański przedstawił uzasadnienie do 

zgłoszonego wniosku. Należy rozpocząć od wykonania dokumentacji  dlatego wnosi o 

rozpatrzenie jego wniosku przez komisje i zabezpieczenie w budżecie środków na wykonanie 

tej dokumentacji technicznej. Ponadto wnioskodawca zwrócił uwagę komisji na brak 

bezpieczeństwa mieszkańców osiedla tj. drogi i chodniki w złym stanie technicznym, brak 

możliwości dojazdu pogotowia  do niektórych bloków. 

Radny Edward Knaga  przedstawił komisji  przygotowany przez Zarząd Osiedla Kopaliny 

Jagiełły plan zagospodarowania terenów Osiedla na park z usytuowaniem boisk, przygotowany 

jeszcze w 2009 roku. 

Radna Ewa Chmielarz odniosła się do wypowiedzi Pana Ormiańskiego  stwierdziła, że  

oprócz osiedla  Kościuszki- Ogrodowa mamy jeszcze inne sołectwa i osiedla w gminie. 

Osobiście jest bardzo zaskoczona wypowiedzią w sprawie  braku bezpieczeństwa ulicznego na 

osiedlu, może w tym zakresie należy się pokłonić , a nie budować boisko sportowe przecież 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla  działa na tym osiedlu bardzo prężnie. 

Pan Edward Ormiański – nie zgodził się ze swoją przedmówczynią stwierdził, że Osiedle 

Ogrodowa jest niedoinwestowane są bardzo zniszczone chodniki i zmiana tej sytuacji jest 

bardzo konieczna .Pani Przewodnicząca Osiedla robi bardzo wiele  i do tego nie ma żadnych 

zastrzeżeń ale nie robi nic by to poprawić. W poszczególnych sołectwach są wybudowane 

boiska sportowe i bardzo dobrze, ale my  mieszkańcy osiedla też będziemy prosić i żądać by u 

nas też zostało wybudowane boisko sportowe na osiedlu. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  przypomniał, że radna Kądziołka kilka razy postulowała w 

sprawie budowy boiska sportowego na Osiedlu Kościuszki – Ogrodowa. Przypomniał co 

zostało wykonane na Osiedlu Kościuszki – Ogrodowa w ostatnich latach, wybudowane, 

rozbudowane .Osobiście jest za sensownym  zagospodarowaniem tego terenu w sposób jaki 

przedstawił radny Edward Knaga tylko występuje problem, że ½ tego terenu to są działki 

prywatne. 

Może zaakceptować przedmiotowy wniosek pod warunkiem, że w roku przyszłym  zostanie 

wykonana dokumentacja techniczna na małe boisko osiedlowe i zacząć od  zagospodarowania 

terenów gminnych na osiedlu. 

Radny Piotr Wyczesany zapytał, czy w hierarchii ważności Osiedla Ogrodowa  jest właśnie 

budowa boiska sportowego? 

Pan Edward Ormiański odpowiedział, w hierarchii ważności osiedla jest remont chodników,  

budowa dróg dojazdowych , ogólne zagospodarowanie całego osiedla- musimy  dokonać zmian 

jak najszybciej. Zgadza się na propozycje Pana Burmistrza by w roku przyszłym wykonać mały 

projekt na budowę boiska sportowego  i bardzo dziękuje za taką decyzję, prosi by jak 

najszybciej przystąpić do  rozpoczęcia tej inwestycji. 
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Radny Bogusław Babicz  realnie oceniając teren wokół  bloków na osiedlu Ogrodowa nie 

zmienił się od czasów PRL, chodzi nam o budowę małego boiska by dzieci z osiedla miały 

możliwość gry w piłkę. Orlik wykorzystywany jest przez drużyny  profesjonalnych 

sportowców, a nam chodzi o to by rodziny z małymi dziećmi mogły z niego korzystać. 

Następnie w dyskusji członkowie komisji analizowali temat wykorzystania boiska sportowego 

ORLIK jak również zagospodarowania terenów gminnych Osiedla Jagiełły na park 

wypoczynku. 

Radny Jerzy Gawiak stwierdził, że w Jadownikach też nie ma  Orlika, odpowiedniego placu 

zabaw, a w mieście jest Orlik  i można z niego korzystać do woli. Jeśli chodzi o 

zagospodarowanie terenu osiedla  popiera ten projekt. 

Radny Piotr Wyczesany  stwierdził, że w Brzesku jest nie tylko Osiedle Ogrodowa , jeśli tak 

to podejmijmy wniosek jednakowy w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych 

gminy. 

Radna Ewa Chmielarz uważa, że jeśli faktycznie na osiedlu są popsute chodniki i drogi to 

może zacząć od ich naprawy, a nie od budowy boiska. 

 

Po dyskusji wniosek komisji: 

Komisja  pozytywnie opiniuje wniosek złożony przez Pana E.O. w temacie propozycji budowy 

boiska sportowego na Osiedlu Ogrodowa. Głosowano jednogłośnie  

 

Ad.2. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na 2015 rok. 

 

W dyskusji nad projektem budżetu Gminy Brzesko na rok 2015 radni zadawali pytania w 

sprawach: 

Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie zabezpieczenia środków finansowych w 

wysokości 95 tysięcy złotych na cieki wodne, których rowów to dotyczy . 

Radny Bogusław Babicz  zadał pytanie związane z regulacja rowów przydrożnych. 

Radny zwrócił uwagę na rów przy ul. Wiejskiej w Brzesku  gdzie przy obfitych opadach 

deszczu woda zalewa budynki mieszkalne, odprowadzenie rowu jest tylko do lasu , może przy 

okazji budowy zjazdu z autostrady  ten temat rozwiązać. Radny zawnioskował by w projekcie 

budżetu zapisać, że  tych środkach zaplanowanych zostanie zabezpieczona kwota min. na 

regulacje rowu przy ul. Wiejskiej. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  powiedział, po uchwaleniu budżetu gminy  radni  ustalą na 

jakie zadania te  środki zaplanowane należy przeznaczyć. Osobiście jest za tym by co roku  

zabezpieczona zastała odpowiednia kwota na odwodnienie terenów gminnych ponieważ coraz 

częściej zdarza się , ze niedrożne rowy zalewają  posesje i budynki mieszkalne. 
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Radny Adam Kwaśniak zapytał na co jest zaplanowana kwota w wysokości 29 tysięcy złotych  

w zadaniu budowa zjazdu z autostrady. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że kwota ta jest zabezpieczona na wykup kilku 

działek  pod wyjazd od ulicy K. Jadwigi  naprzeciw PSP nr 2. 

Radny Bogusław Babicz zawnioskował by konkretnie określić w projekcie budżetu gminy  

jakie drogi i chodniki  zostaną wykonane w ramach tych środków. Radny zawnioskował o 

budowę chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja  gdzie jest gotowy projekt techniczny i mieszkańcy 

wiele lat czekają na to.  

Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował, że w projekcie budżetu gminy na 2015 rok jest 

zapisana kwota w wysokości min. na  ul.Kossaka I Jana Pawła II, w tej kwocie również sa 

zawarte nakładki asfaltowe w poszczególnych miejscowościach, jeśli te pieniądze teraz 

weźmiemy to co będzie z remontem ulic. Następnie burmistrz przedstawił swoje propozycje w 

tym zakresie  i ustalenia z posiedzenia komisji Gospodarki Finansowej tj. przygotowania listy 

rankingowej co jest najważniejsze do wykonania w pierwszej kolejności. 

Radny Adam Kwaśniak zapytał  w temacie propozycji budowy chodnika przy ulicy 

Mazurkiewicza w Jasieniu. 

Burmistrz odpowiedział, ze ta inwestycja jest  dosyć droga jednak jest gotowy projekt 

techniczny tak jak w przypadku ulicy Kossaka w Brzesku. 

Dalsze pytania radnych do projektu budżetu 2015 r. 

 

 zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 17 tysięcy złotych na wyłapywanie 

zabłąkanych zwierząt- zapytanie złożyła radna Ewa Chmielarz; 

  o wyjaśnienie co jest zawarte w tym zadaniu, drogi publiczne gminne kwota 65 tysięcy 

złotych modernizacja przystanków i chodników na jakie chodniki ta kwota 

zabezpieczona, - zapytanie złożyła radna Ewa Chmielarz; 

 o wyjaśnienie jakie prace zostały zawarte w zadaniu modernizacja ul. Stromej w 

Okocimiu – z jakich materiałów ta droga zostanie wykonana. Naczelnik Bogdan 

Dobranowski odpowiedział, ze zaplanowano wykonanie tej drogi z płyt betonowych 

drogowych. - zapytanie złożył radny Krzysztof Ojczyk; 

 zatrudnienie pracowników parkingowych w BOSiR, w stosunku do roku poprzedniego 

kwota została zwiększona o 39 tysięcy, co jest w tym zawarte, czy zwiększyła się liczba 

tych pracowników?, 

 zwiększenie prowizji z tytułu odśnieżania parkingów w tym prowizja na sprzedaż 

bloczków parkingowych; 

 promocja gminy  w radio i telewizji kwota 9.800 jak wygląda taka promocja; 

 zawarte umowy w dziale Promocja kwota 9 tysięcy złotych czego te umowy dotyczą na 

jakich zasadach jest zatrudniona pani redaktor ZS. 

 w jakim zakresie zostały przygotowane strefy  aktywności gospodarczej gminy i 

terenów wiejskich; 

 pozyskania środków finansowych ze Schetynówki na budowę ulicy Kossaka;  
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 przygotowania wniosku o nabór funduszy unijnych z programu Spójność na budowę 

nowej oczyszczalni ścieków w Brzesku  lub rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Sterkowcu; 

 zakończenia budowy drogi od ul. Kossaka do ul. Królowej Jadwigi; 

 utrzymania szalet miejskich przy RKB i zagospodarowania placu obok szalet; 

 postawienia wiaty przystankowej MPK na ul. Jagiełły w Brzesku koło bloku  nr 1 , oraz 

na wniosek PSP nr 2 w Brzesku wyłożenie placu do gry specjalna nawierzchnią. 

Ponadto  należy zabezpieczyć wejścia boczne do  sali gimnastycznej  ponieważ w czasie 

obfitych opadów deszczu do budynku szkoły wlewają się wody opadowe. 

 wystąpienie do powiatu brzeskiego w sprawie wykonania zatoczki autobusowej jak 

również  chodnika do ulicy Gajowej; 

 dofinansowania z budżetu gminy   budowy przez powiat brzeski chodnika  przy ul. 

Staropolskiej w Jadownikach; 

 modernizacji ulicy Dobrego pasterza w Mokrzyskach – radna Ewa Chmielarz 

zawnioskowała o zwiększenie środków do kowty 110 tysiecy złotych by w roku 2015 

wykonać całość ulicy; 

 wykorzystania  kwoty 250 tysięcy złotych na termomodernizację placówek 

oświatowych, 

 środków finansowych pozyskanych przez powiat brzeski ze Schetynówki i 

wykorzystania tych środków na budowę chodników i remont dróg w Jadownikach; 

 montaży wodomierzy  i dostarczanie wody do Poręby Spytkowskiej oraz wykorzystania 

zabezpieczonej w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 100 tysięcy 

złotych na ten cel. Członkowie komisji pytali, czy montaż wodomierzy  jest 

finansowana przez mieszkańców, czy  ze środków budżetowych gminy; 

 budowy na terenach gminy boisk sportowych ze sztuczna nawierzchnią; 

 przebudowy pomieszczeń socjalnych w budynku BOSiR – zaplanowana kwota 150 

tysięcy; 

 nabycia nieruchomości gruntowych pod poszerzenie ul. Na Górkach  radny Marcin 

Ciurej poprosił o podanie jakich dziełek to dotyczy; 

 podziału środków finansowych na działalność klubów i organizacji sportowych , radny 

Wyczesany uważa, że podział winien być bardziej sprawiedliwy  by ogólna kwota była 

rozdzielana  na poszczególne kluby sportowe wg. potrzeb i sprawiedliwie wg. 

ustalonych kryteriów; 

 planowanego remontu ul. Jagodowej i Klonowej – Bocznej w Jasieniu  

 potrzeby remontu chodnika na ul.19 Stycznia, ul. Miłej, remontu Placu Żwirki i Wigury, 

 zabezpieczonych środków finansowych na remont szaletów miejskich , członkowie 

komisji stwierdzili iż z szalet na Placu Żwirki i Wigury nikt już prawie nie korzysta 

natomiast należy wyremontować szalety koło Placu Kazimierza jak również 

zagospodarować plac obok szalet  - zapytanie złożył radny Adam Kwaśniak, który 

zwrócił również uwagę na potrzebę uruchomienia szalet miejskich  na Placu targowym 

jak również potrzebe remontu dachu na budynku PG Nr 1 w Brzesku; 

 zabezpieczenia w budżecie środków finansowych  na wykonanie chodnika przy Ul. 

Konstytucji 3 Maja – wniosek zgłosił radny Bogusław Babicz. 

 wykonania termomodernizacji budynku PSP w Buczu; wniosek zgłosił radny Piotr 

Wyczesany; 
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 dokończenie w Mokrzyskach brakującej części chodnika przy ul. Wiślanej z ul. 

Stanisławskiej do Januszewskiej ,dalsza budowa chodnika przy ul. Parafialnej, 

bezpieczeństwa koło sklepu SPAR w Mokrzyskach, budowy ul. Dobrego Pasterza w 

Mokrzyskach, dokończenia budowy oświetlenia ulicznego ul. Zarzecze i Sąsiedzka w 

Mokrzyskach, uzupełnienie wiat przystankowych na ul. Siostry Faustyny, dokończenie 

wodociągowania wsi – wnioski zgłosiła radna Ewa Chmielarz. 

 dokończenia wodociągowania ul. Stawowej w Brzesku   - wniosek zgłosił radny Marcin 

Ciurej. 

 Dokończenie remontu ul. Bujaka i wykup działki w Jadownikach celem odwodnienia 

ul. Małopolskiej wnioski zgłosił radny Jerzy Gawiak. 

 Remontu ogrodzenia szkolnego w Buczu. 

Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielili Burmistrz Brzeska Grzegorz 

Wawryka, Skarbnik Celina Łanocha i Naczelnik Bogdan Dobranowski. 

 

Po dyskusji wnioski i opinie komisji: 

6. Po analizie projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2015 komisja wnioskuje o : 

1) zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji 

termomodernizacji PSP w Buczu – głosowano jednogłośnie  

2) dokończenie wykonania oświetlenia ulicznego ul. Zarzecze i Sąsiedzkiej w 

Mokrzyskach – głosowano jednogłośnie  

3)  wykonanie wodociągu na terenie  sołectwa Mokrzyska i ul. Stawowej w Brzesku na 

Słotwinie – głosowano jednogłośnie  

4) zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w 

Brzesku – głosowano jednogłośnie 

5) wyremontowanie: -  chodnika na ul.19 Stycznia, 

                              -  ul. Miłej, 

   -   Placu Żwirki i Wigury- głosowano jednogłośnie 

            6) wykonanie remontu dachu na Publicznym Gimnazjum Nr 1  

     w Brzesku - głosowano jednogłośnie 

 7) dokończenie remontu ul. Bujaka w Brzesku -  głosowano jednogłośnie 

8) wykup działki 1247 położonej w Jadownikach celem odwodnienia ul. Bocznej i 

Małopolskiej w Jadownikach - głosowano jednogłośnie. 
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Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 8.00- 12.00 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku  

mgr Adam Kwaśniak 

 

  

 

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 

 


