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Protokół Nr 10 /2015 
 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa  Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

10 grudnia  2015 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku 
przy ul. Głowackiego 51. 

 
Komisja obradowała w składzie: 
 

1. Radny Edward Knaga  
2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący  Komisji. 
3. Radny Piotr Wyczesany  
4. Radny Jerzy Gawiak, 
5. Radny Bogusław Babicz, 
6. Radna Ewa Chmielarz  
Nieobecny Radny Marcin Ciurej 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Burmistrz Grzegorz Wawryka  
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel; 
3. Naczelnik Józef Makuch; 
4. Kierownik Henryk Piela; 
5. Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk; 
6. Pan Bogdan Bzdak; 
7. Skarbnik Celina Łanocha. 

      
 

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 ZE ZMIANAMI: 
 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 października 2015 
r. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał  i pism. 
3. Wizja lokalna w sprawach różnych na terenie Gminy Brzesko. 
4. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2016. 
5. Prezentacja programu Ochrony Środowiska Gminy Brzesko i podjęcie uchwały. 
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Uwag do porządku posiedzenia komisji brak – przegłosowany został jednogłośnie. 
 
Ad.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 października 2015 
r. – protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad.2. Zaopiniowanie projektów uchwał  i pism. 
 
Komisja rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Brzesko służebnościami gruntowymi i przesyłu 
Przewodniczący komisji odczytał projekt powyższej uchwały. 
 
Inspektor Elzbieta Spyrka objaśniła projekt  uchwały jw. 
 
 Na podstawie art.285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. 
Dz.U. z 2014r. poz.121 ze zm.) nieruchomości można obciążyć na rzecz właściciela 
innej nieruchomości prawem, które polega na tym, że właściciel tej nieruchomości 
może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. 
 Stosownie zaś do art.3051 kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć 
na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią 
urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać 
w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem 
tych urządzeń tj. służebnością przesyłu. 
 Służebność przesyłu dotyczy urządzeń służących do doprowadzania 
lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń 
podobnych, nie należących do części składowych nieruchomości. 
Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) nieruchomości mogą być 
obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit.a, art.40 ust.1 i ust.2 pkt.3 oraz art.41 ust.1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515) do 
właściwości rady gminy należy uchwalanie aktów prawa miejscowego w zakresie zasad 
zarządu mieniem gminy. Ponadto do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, m.in. do obciążania 
nieruchomości. 
Obciążenia związane ze służebnością przesyłu będą dotyczyć nieruchomości nie 
będących drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.460 ze zm.). Powyższe opłaty są pobierane 
tylko jeden raz z wpisem do księgi wieczystej. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały, członkowie komisji analizowali  zagadnienia dot. 
min. konsekwencji wpływu pobierania przedmiotowych opłat na podwyżki cen wody i 
ścieków oraz wielkości opłat za umieszczenie urządzeń w nieruchomościach własności 
Gminy Brzesko. Na wszystkie zapytania odpowiedzi udzieliła Pani Spyrka. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zauważył , że  w pierwszym etapie 
przygotowania tej uchwały  winny być określone szacunkowe kwoty jakie gmina może 
pozyskać z tego tytułu jak również  jacy będą główni beneficjenci tej uchwały. Dobrze 
byłoby się zapoznać ile jest osób fizycznych , ile osób prawnych , jakie to będą 
szacunkowe opłaty. Na ostatniej sesji pan Burmistrz zarzucił mu, że przygotował 
projekt uchwały w sprawie pobierania opłat za reklamy bez większej analizy i coś nie 
zostało policzone dlatego uważa, że należało wcześniej wyliczyć te opłaty bo robimy 
coś w ciemno. Nie jest przeciwny  tym propozycjom,  ale oczekuje dodatkowych 
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informacji. Nie wiemy kto zostanie obciążony po co i komu to ma służyć. 
 
Inspektor Elżbieta Spyrka – odpowiedziała, wiemy kogo mamy obciążać i że będzie 
zarabiała na tym gmina. Dochody będziemy w stanie  pokazać w chwili jak już  
będziemy je naliczać. Jak możemy wydać pieniądze na operat skoro nie mamy uchwały 
by obciążać tymi opłatami. 
 
Radny Bogusław Babicz – wyjaśnił, że  służebność ustala się  raz na zawsze. Nie 
ma obowiązku cofania się  wstecz. Ale rodzi się pytanie, czy te zasady są konieczne . 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że jeśli uchwała wejdzie w życie 
a nie pobieranie tych opłat jest uszczupleniem budżetu gminy dlatego też oczekuje  od 
burmistrza deklaracji, czy te zasady będą dotyczyć przyszłych, czy dotychczasowych 
teraźniejszych beneficjentów. 
 
W dalszej dyskusji komisja omówiła potencjalne zyski dla Gminy Brzesko z tytułu 
pobierania opłat jw. 
 
Po dyskusji opinia komisji: 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad obciążania 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko służebnościami gruntowymi i 
przesyłu. Głosowano  5 za, 1 wstrzymujący  
 

 zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda 

położonego w obrębie Mokrzyska - Bucze. 

Przewodniczący komisji odczytał projekt powyższej uchwały. 

Radny Piotr Wyczesany zapytał, czy ta propozycja nazwy została zaopiniowana 

przez Radę Sołecką wsi Mokrzyska. 

Radna Ewa Chmielarz odczytała wniosek RS wsi Mokrzyska dot. pozytywnej opinii 

w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Mokrzyskach. 

Naczelnik Józef Makuch poinformował komisję o przygotowaniu projektu uchwały 

w sprawie nadania nazwy dla ronda w Mokrzyskach im. Majora Kolasińskiego. 

Opinia komisji: Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w 

sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska - Bucze. 

 zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Brzesko- projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. 
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Radny Piotr Wyczesany zapytał, czy ta uchwała ma związek z propozycją 
powstania w Gminie Brzesko schroniska dla zwierząt. 
 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że nie tyle schroniska co jest 
potrzebna przedsiębiorcy, który chciałby  utylizować zwłoki zwierząt. Czy do UM 
wpłynął wniosek w tej sprawie ?. 
Przewodniczący zapytał , czy w związku z  tą uchwałą były jakieś dyskusje lub rozmowy 
wnioski w kwestii utylizacji i spalania  tych zwłok. 
 
Inspektor Aleksandra Nalepa odpowiedziała, było zapytanie jednej z firm w 
zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, jednego ze Schronisk otwartych w 
Olkuszu. Wystosowali takie zapytanie by dać im pozwolenie w zakresie  wyłapywania 
bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy. Ta uchwała winna być przyjęta, bo każda 
gmina taką uchwałę  winna posiadać, wcześniej były te zasady uregulowane 
zarządzeniem. Wprowadzone zostały zmiany w ustawie o ochronie zwierząt i powinny 
być te zasady przyjęte uchwałą. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w kwestii ustalenia zasad lokalizacji, bo 
jeżeli te zasady zostaną ustalone to ktoś  będzie miał prawo skorzystać z tych zapisów 
jak te kwestie odległości są regulowane i przez kogo. By później się nie okazało, że 
mamy  np. Dzielnicę Przemysłową gdzie gruntów jest dość sporo. 
 
Radny Bogusław Babicz odpowiedział, wystarczy dokładnie przeczytać, nie daje to 
żadnych uprawnień do lokalizacji. Są to wymagania jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca i jakie winien uzyskać dokumenty  , zezwolenia techniczne , zgody , ale 
ta uchwała nie daje żadnego zezwolenia. 
 
 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk jest to wszystko prawda , uchwała jest 
elementem ubiegania się natomiast chodzi mu  o takie praktyczne stosowanie tej 
uchwały – przybliżył jak by miało to wyglądać. 
 
Kierownik Henryk Piela  odpowiedział  jakie są możliwości budowy zakładu utylizacji 
zwierząt i kogo będzie to dotyczyć. 
 
Po dyskusji opinia komisji: 
Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Brzesko. 
 
Ad.3. Wizja lokalna w sprawach różnych na terenie Gminy Brzesko. 
Radny  Piotr Wyczesany odczytał 2 pisma Pana JG. mieszkańca Jasienia.  
 
Komisja udała się na wizję. 
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Po wizji lokalnej komisja podjęła wnioski i opinie: 
 

1. Komisja   pozytywnie opiniuje prośbę Pana Jana G. dot. zabezpieczenia 
posesji przed zalewaniem oraz w sprawie przywrócenia wjazdu na posesję 
wnioskodawcy. Głosowano jednogłośnie  

 
2. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Jana G.  i wnioskuje o  podjęcie 

czynności zmierzających do przeniesienia słupa oświetlenia ulicznego z 
ulicy Kasztanowej w Jasieniu w miejsce nie kolidujące z przejazdem na tej 
ulicy. Głosowano jednogłośnie 

 

 Komisja rozpatrzyła wniosek o uregulowanie własności drogi ul. Za Oblas w 

Jadownikach (przy ul. Małopolskiej). Temat omówił radny Jerzy Gawiak – 

radny poinformował, że jest to droga gminna,   ale w księgach wieczystych nie 

figuruje jako droga gminna . Jedynym rozwiązaniem  to przejęcie tych gruntów 

spec ustawą bo innego wyjścia nie ma. 

 

Radna Ewa Chmielarz zauważyła, że jeśli droga jest we władaniu gminy to wcale 

nie znaczy, że jest  uregulowana prawnie i chcąc ją przejąć musimy zabezpieczyć środki 

finansowe na jej wykup.  

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że jeśli droga istnieje to nie ma 

tematu, czy my ją będziemy wykupywać lub nie tylko mamy obowiązek to zrobić. Są 

to tematy trudne bo wiele dróg jest nie uregulowanych , jeśli jednak istnieją i mają 

status gminny to musimy to zrobić. 

Wniosek komisji: 

Komisja wnosi o uregulowanie własności drogi ul. Za Oblas w Jadownikach (przy ul. 

Małopolskiej). Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący    

Pozostałe wnioski komisji po wizji lokalnej: 

1. Komisja pozytywnie opiniuje zamianę części swojej działki o numerze 723/1 

położonej w Jadownikach na grunt własności gminy stanowiącej działkę ewidencyjną 

o numerze 723/3 w Jadownikach zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie. 

Głosowano  5 za, jeden radny nie głosował. 

2. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż części działki numer 3413/2 położonej w 

Jadownikach - po wcześniejszym geodezyjnym wydzieleniu przez zainteresowanego  

gruntu zajętego wybudowanym chodnikiem.  Głosowano jednogłośnie  
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3. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 4076/1 

położonej w Jadownikach w drodze przetargu publicznego nieograniczonego. 

Głosowano jednogłośnie 

 

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk objaśnił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Brzesko. 

Opinia komisji: 

Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Brzesko. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka omówił temat dot. przejęcie terenów PKP  zajętych 

obecnie przez skup złomu na ul. Dworcowej na rzecz Gminy Brzesko.  Burmistrz 

przedstawił przebieg i wyniki rozmów w tej sprawie z PKP. Jest to bardzo ważne by 

ten teren uporządkować i winniśmy wystąpić o komunalizację tych gruntów. Najpierw 

wystąpimy o bezpłatne przejęcie tych gruntów, bo w tej chwili jest tam bałagan. Nie 

będzie to łatwe przejęcie i musi być w tej sprawie przygotowany stosowny  projekt 

uchwały. 

Wniosek komisji: Komisja wnioskuje o nieodpłatne przejęcie terenów PKP  zajętych 

obecnie przez skup złomu na ul. Dworcowej na rzecz Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie 

 
Ad.4. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2016. 
  

W dyskusji z udziałem Pani Skarbnik i Burmistrza Wawryki pytania do projektu 

budżetu złożyli: 

o Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie melioracji cieków wodnych , które 

rowy melioracyjne zostały w roku bieżącym wykonane?, bo podobne środki  są 

zabezpieczone na rok 2016;  Pani Skarbnik odpowiedziała -  są to środki  

znaczone z ochrony środowiska i muszą być przeznaczone tylko na takie, a nie 

inne zadania. 

o Radny Adam Kwaśniak zapytał w temacie  wpłaty Gminy Brzesko na rzecz 

Izby Rolniczej ; Pani Skarbnik odpowiedziała - jest to wymóg ustawowy i gmina 

musi te środki przekazywać; Skarbnik przedstawiła wyliczenia ile w roku 2015 

Gmina Brzesko przeznaczyła na Izby Rolnicze. 

o Radny Piotr Wyczesany – ustosunkował się do tematu braku w projekcie 

budżetu  zadania pn. kontynuacja budowy chodnika na ul. Szyszko Bohusza w 

Buczu. Inwestycja  ta rozpoczęła się przed 5 laty i na dzień dzisiejszy jest 

wykonane około 150 metrów. Był to priorytet dla sołectwa jednak nic z tego nie 

wyszło – Burmistrz  odpowiedział jest to zadanie powiatu ponieważ droga jest 

powiatowa. Przybliżył na jakich zadaniach gmina i powiat  chcą się 

skoncentrować w roku 2016, przedstawił jakie będą nabory ogłoszone w 

związku z pozyskaniem dodatkowych środków pozabudżetowych na inwestycje.  
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Radny Piotr Wyczesany   zapytał, dofinansowanie na poziomie 50% do 

inwestycji powiatowych , czy jest spisane porozumienie, czy jest to tylko taka 

dobra wola gminy?. Burmistrz odpowiedział, jakie obowiazywały zasady kiedyś 

i jak są one  intepretowane przez powiat dzisiaj. 

Radny Wyczesany stwierdził, że zasadnym byłoby by te warunki i kryteria 

dogadać i spisać byśmy wiedzieli na czym stoimy bo każdy mówi co innego. 

Problem jest gdzieś po środku i należy go rozwiązać. Czuje się rozczarowany 

nawet nie dlatego, że nie ma jego propozycji ujętej w budżecie, ale dlatego iż 

nie otrzymał nawet  odpowiedzi wyjaśniającej , że z takich, a nie innych 

powodów te wnioski nie będą realizowane.   

Co musiałoby się stać by ta inwestycja  mogła w tym roku być dalej realizowana 

– Burmistrz odpowiedział, nie ma żadnych problemów może powiat to zadanie 

realizować. Jest szansa pozyskania dodatkowych funduszy na remont naszych 

dróg gminnych , jest to jedyny program na drogi w perspektywie bo z żadnego 

innego unijnego programu nie będzie pieniędzy na drogi. Będziemy się starali 

złożyć wniosek bo istnieje tam możliwość pozyskania środków nawet do 3 mln 

złotych. Bucze w ostatnich latach otrzymało dużo pieniędzy na drogi iż nie może 

narzekać. Jego propozycja pójdzie w tym kierunku by w każdej miejscowości 

drogę wybudować i na Buczu też. Będziemy na ten temat rozmawiać. 

Mieszkańcy pewne rzeczy muszą zrozumieć, bo powinna być zgoda 

mieszkańców i my te tereny promujemy, bo jeśli my mamy wydać dwa razy 

więcej pieniędzy bo nie ma zgody mieszkańców to nie jest dobre rozwiązanie.  

o  Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że w centrum miasta drogi  

szczególnie na jego osiedlu nadają się do natychmiastowego remontu.  

o Radny Edward Knaga – odniósł się do tematu pilnej  potrzeby budowy 

chodnika przy ul. Leśnej do ul. Gajowej chodzi głównie o dofinansowanie 

inwestycji. Ponadto radny zwrócił uwagę na pilną potrzebę zorganizowania 

dojścia do 3 Stawów. Burmistrz odpowiedział – za pół roku zostanie oddany 

zjazd docelowy i natężenie ruchu na ul. Leśnej znacznie spadnie , jest to droga 

powiatowa i w tym zakresie jest potrzebna większa aktywność powiatu. Na 

osiedlu Jagiełły są również inne gminne ulice  w sprawie których przychodzą 

mieszkańcy jak np. ul. Zacisze, Elektryczna. 

Radny Bogusław Babicz popiera radnego Knagę w sprawie chodnika przy ul. Leśnej, 

jednocześnie radny stwierdził iż skandalem jest by takie ulice jak Zacisze lub 

Elektryczna istniały w gminie. Mamy w inwestycjach zaplanowane środki na projekt  

budowy budynku wielorodzinnego na ul. Partyzantów i wykonanie dokumentacji  na 

Gminny Park Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku – czy to są jedyne dokumentacje 

projektowe jakie będą wykonane.Będzie prosił i wnioskował by w budżecie gminy na 

rok przyszły  zaplanować przynajmniej wykonanie projektu na ul. Zacisze bo nie może 

tam być sama nakładka ponieważ dalej tych mieszkańców będzie tam zalewało. 

Burmistrz odpowiedział, że postara się ten projekt wpisać do projektu i  

wygospodarować środki finansowe z rezerwy na tą dokumentację tylko prosi by radny 

pozyskał odpowiednie zgody od mieszkańców na wykonanie odwodnienia w ulicy. 
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Burmistrz poprosił by przynajmniej jeden rok nie dofinansowywać inwestycji 

powiatowych. 

Radny Bogusław Babicz poprosił o przekazanie odpowiedniego pisma w sprawie 

pozyskania tych zgód od mieszkańców ulicy Zacisze, przejdziemy wówczas po  

mieszkańcach i zbierzemy zgody. Radny Knaga poruszył temat chodnika do Trzech 

Stawów popiera to zadanie, ale należy się wcześniej zastanowić, czy nie wymalować 

tam przejścia dla pieszych na tym rondzie. 

o Radny Edward Knaga zapytał w temacie zabezpieczenia środków 

finansowych na Organizację Światowych Dni Młodzieży i zakwaterowania 

pielgrzymów w PSP  Nr 2 w Brzesku i złego stanu sanitariatów.  

o Radna Ewa Chmielarz odniosła się w swojej wypowiedzi do braku w budżecie 

gminy  na 2016 rok chodnika przy ul. Wiślanej. Mokrzyska ma bardzo gęstą 

zabudowę , jest bardzo duży ruch  szczególnie ciężkich samochodów. Jest 

bardzo rozczarowana ponieważ w Mokrzyskach nie ma żadnych inwestycji 

zaplanowanych w budżecie na rok 2016. Mokrzyska to druga co do wielkości 

wieś po Jadownikach . Mówiła już iż drogi  winny być remontowane  w 

poszczególnych sołectwach biorąc pod uwagę wielkość danego sołectwa, 

dlatego zawnioskuje o informacje ile zostało przeznaczone na drogi , chodniki i 

inwestycje  w poszczególnych miejscowościach. Radna przypomniała jak ten 

chodnik był budowany i nie został dokończony i jak jest w przybliżeniu kwota 

jego dokończenia. Radna wnioskuje o dokończenie tej budowy chodnika. 

Ponadto radna zawnioskowała o zabezpieczenie środków finansowych  na 

wykonanie remontu  placu przed szkołą w Mokrzyskach . 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział radnej , wszystkiego nie zrobimy , 

w tej chwili został złożony wniosek i aplikujemy o środki min. na szkołę w Mokrzyskach. 

Musimy znaleźć środki finansowe na ul. Dobrego Pasterza w Mokrzyskach  bo kosztorys 

wyszedł dość wysoki. Rozumie, że radnej zależy na tej drodze  i dołoży wszelkich starań 

by ta droga w przyszłym roku powstała i tak samo priorytetowo traktujemy szkołę. 

Radna Ewa Chmielarz stwierdziła, że jest zawsze co roku w Mokrzyskach 

wyznaczana droga do remontu tak jak w każdej wsi i ta droga była wyznaczona. 

 Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział radnej, ta droga mogła być wykonana 

za kwotę około 90 tysięcy złotych w tej chwili  koszt tego remontu wyniesie kilkaset 

tysięcy złotych miedzy 200-300 tysięcy złotych.  

o Radny Adam Kwaśniak – przypomniał, że mieszkańcy Osiedla Stare Miasto 

składają od wielu lat wnioski na wykonanie dokumentacji na budowę ulicy Miłej 

bo koszt tej ulicy wyniesie około 20 tysięcy złotych.  Ponadto radny zwrócił 

uwagę na potrzebę pilnego remontu dachu na PG nr 1 może ze środków 

pozabudżetowych. 

Burmistrz odpowiedział – wychodząc naprzeciw wnioskom Pana radnego 

Kwaśniaka prawdopodobnie w połowie przyszłego roku będzie nabór wniosków na 

rewitalizację i myślimy by do tego programu włożyć część placu Żwirki i Wigury 
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fragment tej ulicy Miłej  i być może fragment Placu Kazimierza. Możemy zrobić tylko 

dokumentację, ale musimy zapomnieć o innych zadaniach wówczas. Wydaje się iż ta 

propozycja jest bardziej istotna. Programy będą uruchamiane sukcesywnie, ale jest 

znacznie mniej funduszy dlatego takie są nasze plany. 

Na ponowne zapytanie radnej Ewy Chmielarz co dalej z budową chodnika przy ul. 

Wiślanej w Mokrzyskach Burmistrz odpowiedział, że nie może obiecać iż to zadanie 

zostanie zrealizowane w roku przyszłym. Aplikujemy o szkołę w Mokrzyskach  

gdybyśmy otrzymali środki to musimy mieć udział własny. Wydaje się iż bardziej zależy 

nam wszystkim na tym by  budynek szkoły został wyremontowany. 

Radna Ewa Chmielarz   odpowiedziała, że szkoła jest rzeczą ważną ale 

bezpieczeństwo mieszkańców również. Dlaczego np. na jednym osiedlu  jest tyle 

inwestycji zaplanowanych , a na drugim musimy wybierać. Jest to niesprawiedliwie 

traktowanie sołectw. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do budowy hali sportowej przy SP Nr 

3 w Brzesku, czy fakt iż jest remontowana szkoła to  powoduje iż nic już na osiedlu nie 

może zostać zrobione?. Do tej szkoły chodzi największa ilość dzieci, chciałby by zostało 

jasno powiedziane co zostało zaplanowane na Osiedlu Brzezowieckie jeśli chodzi o 

drogi i chodniki bo w tym roku zostało wykonane 40 metrów chodnika. Na ulicy 

Brzezowieckiej jest stary połamany chodnik. Podoba mu się pomysł wykonania taniego 

ronda na ul. Brzezowieckiej , które najpierw należy wykonać, a dopiero później 

remontować chodnik. Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt braku zabezpieczenia w 

budżecie środków finansowych pod kątem Ligii Kręglarskiej oraz jak kształtują się 

umowy zlecenia w Biurze Promocji w ramach bieżącego budżetu i budżetu roku 

przyszłego ze szczególnym uwzględnieniem strony internetowej  – Skarbnik Gminy 

wyjaśniła iż środki na Ligę Kręglarską są zapewne zaplanowane w budżecie BOSiR 

skoro funkcjonowała ta Liga w roku bieżącym.   

Dalsze pytania do projektu  budżetu dot.: 

 Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie  utrzymania oświetlenia ulicznego 

i chodników – wyjaśniła Skarbnik Gminy; 

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk -  stwierdził, że dobrze by było zderzyć 

na zasadzie porównawczej utrzymania dróg na terenie miasta i sołectw  byśmy 

zobaczyli co zostało zrobione i gdzie? uzasadnił swoje zapytanie. 

Burmistrz odpowiedział w jaki sposób są dzielone środki na remonty dróg gdzie 

środki są dzielone  w ramach potrzeb jako przykład Burmistrz podał remont ulicy 

Trakt Królewski i leśny Stok w Mokrzyskach, wiele dróg zostało 

wyremontowanych przez kolej jak np. ul. Bagienna i inne. 

Radny Bogusław Babicz stwierdził iż jest wyremontowanych wiele nowych 

dróg zwłaszcza na sołectwach jak np. w Jasieniu gdzie dzisiaj komisja odbyła 

wizję lokalną.   

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o informacje gdzie są lokowane 

środki szczególnie te wyższe kwoty w porównaniu do roku bieżącego. Chciałby 

wiedzieć co zostało zrobione i za jaką kwotę oraz w jakich częściach gminy.   
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Burmistrz odpowiedział – te środki  jest to  ogólna kwota  na wszystkie drogi 

do podziału. Przygotowane zostanie zestawienie zadań wykonanych w zakresie 

modernizacji dróg gminnych i rowów. 

 Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie pokrywania kosztów zakupu i 

kosztów Internetu dla gospodarstw domowych z gminy Brzesko kogo to 

dotyczy?. Skarbnik Gminy odpowiedziała iż był to projekt unijny ze 100 % 

dofinansowaniem dot. to głównie rodzin z niskimi dochodami, którzy spełniają 

odpowiednie kryteria i gmina przez 5 lat jest zobowiązana te koszty pokrywać. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zwrócił uwagę na wysokość kosztów 

utrzymania przedmiotowego internetu w wysokości 50 tysięcy złotych, przecież 

jest 2 letnia gwarancja w tym zakresie. Radny poprosił o szczegółową kalkulacje 

tego zadania na posiedzenie Komisji Finansowej. 

W zakresie projektu budżetu Biura Promocji komisja analizowała 

tematy dot: 

 Wykonanie spaceru wirtualnego po gminie kwota 5 tysięcy złotych, czy to jest 

potrzebne? 

 Umowy – kwota 5 tysięcy czego te umowy dotyczą?, 

 Prenumerata czasopism – co jest w tym zawarte. 

Na zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz i Skarbnik Gminy. Te środki są głównie 

zaplanowane na realizowanie już zawartych umów na organizacje różnego rodzaju 

imprez. 

Radna Ewa Chmielarz zawnioskowała by dodać do projektu budżetu  promocji 

organizacje pikniku wojskowego w Mokrzyskach. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, prezentacja promocyjna w 

wydawnictwa i prasie itd.23 tysiące złotych uważa, że  z połowy lub nawet całości tej 

kwoty możemy zrezygnować nie wiemy gdzie te środki idą i po co idą bo tych 

prezentacji nie widzi. Prosi o zestawienie gdzie ta prezentacja była, kto prezentował , 

przedstawić umowy zlecenia zawarte. 

Radna Ewa Chmielarz – zapytała w temacie utrzymania systemu komputerowego , 

konserwacja sprzętu itp. aż taka duża kwota jest na to potrzebna?. Co roku 

zakupujemy komputery do UM , czy co roku jest taka potrzeba zakupu , ile zakupiono 

komputerów w ciągu 2 lat , oraz w sprawie dot. opłat komorniczych za zrealizowane 

tytuły wykonawcze, czego ta opłata dotyczy. Zapytania radnej wyjaśniła Pani Skarbnik 

czego to dotyczy, co jest zawarte w tych środkach.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, składka na Stowarzyszenie Gmin 

Małopolski 5, 5 tysiąca złotych , skąd taka kwota się bierze. Zapisaliśmy się do tego 

stowarzyszenia bo wiemy iż tam mają być ścieżki rowerowe. Jednocześnie 

przewodniczący zwrócił uwagę iż zostanie obniżona składka do kwoty 30 tysięcy z 

tytułu udziału Gminy w LGD  zapytał, czy  to stowarzyszenie jest nam potrzebne.  

Radna Ewa Chmielarz – zapytała w temacie zabezpieczonej kwoty w wysokości 61 

tysięcy złotych na szkolenie pracowników UM, ilu pracowników i z jakich szkoleń 
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skorzystało w roku bieżącym, doskonalenie zawodowe pracowników czego to dotyczy 

oraz umowy zlecenia na prace administracyjne w sumie jest to kwota 100 tysięcy 

złotych jest to bardzo wysoka kwota. 

Zapytania radnej wyjaśniła Pani Skarbnik czego to dotyczy, co jest zawarte w tych 

środkach.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, konserwacja oświetlenia ulicznego, co  

zostało wykonane w ramach tej konserwacji w roku bieżącym, w dziale promocja  

kwota 5 tysięcy złotych na wykonanie tablic na sołectwach, dlaczego nie ma  tablic na 

osiedlach. 

 Zapytania radnego wyjaśniła Pani Skarbnik co jest zawarte w tych środkach, tablice 

ogłoszeniowe w mieście są robione z budżetu Wydziału geodezji  i część z budżetu 

Referatu Gospodarki Komunalnej, a na wsiach przeważnie ze środków sołeckich.  

 
Radna Ewa Chmielarz – zapytała, w sprawie dot. ilości rodzin zastępczych w gminie 
i zabezpieczonych środkach w budżecie na to zadanie jak również jest ujęta dotacja 
celowa dla OSP w Szczepanowie, dlaczego właśnie w Szczepanowie, a nie w innych 
jednostkach OSP. 
Pani Skarbnik wyjaśniła iż w  Szczepanowie budynek OSP należy do wsi i tam 
możemy dać im dotacje bo pokryją sobie wszystkie koszty funkcjonowania łącznie z 
mediami w przypadku innych OSP budynki są na stanie gminy  i mogliby otrzymać 
tylko dotacje np. na drobne zakupy. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, w której pozycji budżetu mamy ujęte 
środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przegrane sprawy sądowe, jakie to były 
kwoty. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma takich środków zabezpieczonych w projekcie 
budżetu , w roku bieżącym  zostało w tym zakresie wypłacone 1 odszkodowanie plus 
odsetki i koszty. 
 
Po szerokiej dyskusji komisja wyraziła opinie o treści: 
Komisja zapoznała się z projektem Budżetu Gminy Brzesko na rok 2016. 
 
Ad.5. Prezentacja programu Ochrony Środowiska Gminy Brzesko i podjęcie 
uchwały. 
Prezentacji programu  jw. dokonał Pan Bogdan Bzdak autor programu oraz Kierownik 

Henryk Piela– program znajduje się w aktach BR. Ponadto pan Kierownik Piela objaśnił 

projekt uchwały w sprawie jw. 

W dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę na  źródła geotermalne położone na 

terenie Gminy Brzesko , jest to ważny  element i temat  by go rozważyć ponieważ w 

tym zakresie jest bardzo duże prawie 90% dofinansowanie tak więc korzyści są 

olbrzymie. Drugi element na jaki komisja zwróciła uwagę to  budowa łącznika drogi w 

kierunku Nowego Sącza  w wyniku czego zostanie wyprowadzony  ruch kołowy poza 

miasto. 
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Opinia komisji: 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Brzesko na lata 2015 –

2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”. 

Radna Ewa Chmielarz zwróciła uwagę na sposób eksploatacji piaskowni Żabia Góra 

w Jadownikach. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.9.00 – 14.00  

Przewodniczący Komisji  

……………………………….. 

mgr Adam Kwaśniak  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska  


