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Protokół Nr 12 /2016 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu  

16 grudnia 2016 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku  
przy ul. Głowackiego 51. 

 Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje 

się na nośniku informacji  (płyta CD), która znajduje się  w aktach 

komisji. 

 

Komisja obradowała w składzie: 

1. Radny Edward Knaga  

2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący  Komisji. 

3. Radny Piotr Wyczesany  

4. Radny Jerzy Gawiak, 

5. Radny Marcin Ciurej 

6. Radny Bogusław Babicz, 

7. Radna Ewa Chmielarz  

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

Kierownik Renata Pacura; 

Skarbnik Celina Łanocha; 

Naczelnik Józef Cierniak.  

 

     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 z uwagami  jak niżej: 

1. Przyjęcie protokołu z dnia  16 Listopada 2016 r. 

( Protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). 

2. Plac Targowy w Brzesku- analiza problemów i sposoby ich rozwiązania – 

wizja lokalna. 

3. Spotkanie z panem naczelnikiem Wydziału EKiS i omówienie spraw 

związanych z reformą oświaty. 

4. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2017. 
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5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i 

projektów uchwał na sesję w miesiącu grudniu br.  

(projekty uchwał zostaną doręczone radnym w wersji elektronicznej). 

Innych uwag do porządku posiedzenia komisji brak – został przyjęty 
pozytywnie  jednogłośnie  

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z dnia  16 listopada 2016 r. 
 
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak  - zapytał czy są uwagi członków 
komisji do protokołu? – uwag brak. 
Protokół z dnia 16.11.2016 roku został przegłosowany jednogłośnie. 
 

Ad.2. Plac Targowy w Brzesku- analiza problemów i sposoby ich rozwiązania – 

wizja lokalna. 

Radny  Piotr Wyczesany – zauważył, że na poprzednim posiedzeniu komisji 

kiedy pan dyrektor BOSiR wnioskował o to by parking przy placu targowym 

stał się płatnym nie zostały radnym  przekazane bardzo ważne informacje. 
Wszyscy kupcy wynajmujący stragany na placu targowym rocznie wpłacają do 

budżetu gminy ponad 700 tysięcy złotych. Przemianowanie tego placu przy 

targowisku na parking płatny niesie zagrożenie, że będzie kupcom ubywać 

klientów. W dni targowe ten plac jest w całości zajęty na handel meblami 

itp. więc swoje funkcje jako parking spełnia tylko przez 3 dni w tygodniu. 

Należy się zastanowić czy tego placu nie przywrócić do takiego stanu jak 
było przed podjęciem uchwały. Z informacji jakie mamy wynika, że 3 kupców 

wypowiedziało umowy dzierżawy swoich miejsc handlowych , jeśli tego nie 

zmienimy to możemy stracić te pieniądze, które co roku wpływają do budżetu 

gminy. Walczymy o coś co tak naprawdę nikt nie wie jaki może nam to 

przynieść dochód. 

 

Radna Ewa Chmielarz  zgodziła się z radnym Wyczesanym, winniśmy wyjść 

naprzeciw tym naszym drobnym przedsiębiorcom. Powinniśmy się nad tym 

zastanowić , należy rozsądnie ponownie podejść do tematu , porozmawiamy z 

kupcami  uważa, że pochopnie rada zadecydowała o wniesieniu tej uchwały w 

takiej formie  pod obrady sesji , jest za zmianą uchwały. 

Radny Adam Kwaśniak – stwierdził, że bardzo ciężko się teraz handluje. 

Obecnie  za lokal handlowy na placu targowym czynsz wynosi około 1500 

złotych plus media , jeśli ktoś zrezygnuje to ten lokal ponownie jest 

wydzierżawiany za kwotę około 400 złotych i gmina na tym traci. Musimy dbać 

o tych kupców by mogli jak najwięcej zarobić i by gmina miała z tego 

korzyści. Z parkingu przy ul. Głowackiego miały być bardzo duże wpływy do 
budżetu jeżeli będzie płatny , obecnie całą dobę ten parking jest wolny bo 

ludzie nie parkują . Jest kilka samochodów  parkujących mieszkańców i na 

tym koniec. W tej chwili dochód z tego parkingu jest prawie zerowy. Jeśli 

zarówno kupcy jak i handlujący w mieście mówią, że im to utrudnia i 

pomniejsza dochody to należy na to zwrócić uwagę i może temu zaradzić. 
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Radna Ewa Chmielarz uznała, że na tym parkingu pierwsza godzina parkowania 

winna być bezpłatna dla tych mieszkańców którzy chcą załatwić swoje sprawy 

w UM. 

Radny Edward Knaga – uważa, że albo wprowadzamy parkingi płatne dla 
wszystkich albo ich nie wprowadzamy. Jeśli jednych opodatkowujemy to 

drugich też. Nie ma uprzywilejowania. Należy pamiętać, że jeżeli 

zlikwidujemy parkometry to będziemy chodzić koło samochodów  , które będą 

stały całymi dniami. 

W krótkiej dyskusji  komisja nawiązała do wniosku mieszkańców Osiedla 

Ogrodowa o wprowadzeniu zakazu parkowania na parkingu  osiedlowym. 

Radny Jerzy Gawiak – przedstawił swoje spostrzeżenia dot. parkowania na 

placu targowym. Bardzo często na placu stoją samochody osób dojeżdżających 

do pracy do Krakowa , musimy rozwiązać sprawę ich parkowania , by mieli 

gdzie parkować bo właśnie te osoby blokują parkingi bezpłatne. 

Radna Ewa Chmielarz zauważyła, że  mieszkańcy którzy parkują swoje 

samochody  bo dojeżdżają do pracy w Krakowie są też mieszkańcami naszej 

Gminy Brzesko i nie możemy ich traktować inaczej , nie należy traktować 

parkingu jako  należącego tylko do Miasta Brzeska , ale również dla 

mieszkańców gminy. 

Radny Jerzy Gawiak- należy się zastanowić jak ten problem rozwiązać, a nie 

zarzucać mi, że ja nie myślę o tych mieszkańcach. 

Komisja udała się na wizję lokalną  na Plac Targowy w Brzesku. 

Po wizji lokalnej, wnioski komisji: 

1. Komisja odbyła wizję lokalną na Placu Targowym i na prośbę kupców 

wnioskuje o przywrócenie bezpłatnego parkingu przed nowym Placem 

Targowym.  
Głosowano 3 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące 

 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o umożliwienie bezpłatnego 

korzystania z w.c. dla kupców z Placu Targowego. Głosowano 

jednogłośnie 

Ad.3. Spotkanie z panem naczelnikiem Wydziału EKiS i omówienie spraw 

związanych z reformą oświaty. 

W posiedzeniu komisji udział wziął Naczelnik Józef Cierniak , który 

przedstawił komisji  wnioski i propozycje jakie zostały wypracowane przez 

powołany przez Burmistrza Zespół ds. przygotowania strategii związanej z 

wdrażaniem nowego systemu oświaty.  

W dyskusji omówiono: 

 problemy związane z utratą  zatrudnienia przez nauczycieli gimnazjów 

w wyniku zmiany reformy;  

 propozycji zagospodarowania budynków gimnazjów; 
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 które szkoły z istniejących obecnie szkół podstawowych staną się  

szkołami 8 klasowymi, a które filiami; 

 omówiono zagadnienie wprowadzenia  dodatkowych nowych oddziałów 
przedszkolnych do PSP nr 2 w Brzesku co wiąże się z  potrzebą 

przebudowy budynku szkoły i dodatkowymi środkami finansowymi z 

budżetu gminy; 

 analizowano możliwości  zagospodarowania pomieszczeń w SP nr 2 w 

Brzesku (piętro szkoły w jednym z pawilonów) dla potrzeb Szkoły 

Muzycznej; 

Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji propozycje i możliwości 

zagospodarowania budynku Gimnazjum nr 1 w Brzesku poprzez uruchomienie SP 

nr 1 , uruchomienie oddziałów przedszkolnych, przeniesienie PP nr 3 oraz 

klas VII z SP nr 3, oraz informacje jak planowane jest  zorganizowanie 

nauczanie w Zespole Szkół w Jadownikach , propozycje zagospodarowania 

budynku Gimnazjum , stworzenie SP nr 1 w Jadownikach szkoły filialnej 
Zespołu Szkół klasy 1-4, przeniesienie PP nr 1 w Jadownikach do SP nr 1 

oraz PP w Sterkowcu  stanie się filia SP w Szczepanowie. 

W dalszej ważnej dyskusji członkowie komisji wyrazili swoje zdanie do 

przedstawionych propozycji: 

Radny Edward Knaga oraz Radny Piotr Wyczesany odnieśli się do  tematu 

dalszego funkcjonowania SP w Sterkowcu. 

Radny Bogusław Babicz jako członek powołanego zespołu stwierdził, że 

wypracowane przez zespół propozycje są do przyjęcia , koncepcja 

zorganizowania nauki min. poprzez 2 szkoły filialne, jak również dobrego 

zagospodarowania budynków szkolnych jest dobra i ma możliwość uzyskania 

pozytywnej opinii Kuratora Oświaty jak również przyniesie nam spore 

oszczędności. 

W krótkiej dyskusji odniesiono się do  tematu dalszego funkcjonowania 

małych przedszkoli. 

Radny Jerzy Gawiak stwierdził, że dobrym rozwiązaniem jest propozycja 

przeniesienia przedszkola w Jadownikach do SP nr 1 w Jadownikach. Zapytał 

ile jest tam planowanych oddziałów przedszkolnych. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału EKiS UM w Brzesku w 

sprawie dot. przeprowadzania reformy oświaty na terenie Gminy Brzesko. 
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Ad.4. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2017. 

 Komisja zapoznała się z pismem Pana H.A. dot. wykonania projektu 

budowy chodnika oraz oświetlenia ulicznego w Porębie Spytkowskiej 

oraz odpowiedzią na pismo Starosty Brzeskiego. Pismo odczytała radna 

Ewa Chmielarz 

Skarbnik Celina Łanocha poinformowała komisję ,że do przedstawionego radnym 

projektu budżetu na rok 2017 zostaną jeszcze dodatkowo wprowadzone 

autopoprawki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Autopoprawki będą 

omówione na posiedzeniach komisji w miesiącu styczniu 2017 r. ponieważ cały 

czas jeszcze są zgłaszane. Napewno będzie wprowadzona autopoprawka związana 
z  planem gospodarki niskoemisyjnej, który będzie uchwalany. Jeśli chodzi o 

wydatki budżetowe w porównaniu do aktualnego planu wydatków na wszystkich 

działach oprócz opieki społecznej jest spadek wydatków. Przedstawiła jaki 

jest aktualny plan wydatków na dziale opieka społeczna oraz jakie są plany 

na rok następny.  Wzrost jest również na zadaniach oświatowych w dziale 

801,natomiast w pozostałych działach wydatki są na minus. Projekt budżetu 
jest mocno  okrojony. 

Radna Ewa Chmielarz nadmieniła, że każdy zdaje sobie sprawę iż prawie w 

każdej miejscowości brakuje nam podstawowych rzeczy do funkcjonowania 

mieszkańców, lamp. Oświetlenia ulicznego, chodników itp. W dzisiejszych 

czasach gdy mamy tak mało środków finansowych pyta czyim pomysłem była 

budowa wieży widokowej w Jadownikach, gdzie wg. niej jest to zbędne i 

szkoda tej kwoty 100 tysięcy zł., powie o tym oficjalnie na sesji. 

Poprosiła o wskazanie na czyj wniosek ta budowa wieży w Jadownikach została 

umieszczona w projekcie budżetu. 

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że inwestycje zawarte w projekcie 

budżetu ustala  Pan Burmistrz. Pan Burmistrz konstruuje projekt budżetu , 

analizuje wszystkie wnioski i patrząc na to ile może przeznaczyć na 

inwestycje wybiera te inwestycje  które uważa, że powinny znaleźć się w 

projekcie budżetu. Temat wieży widokowej pojawił się  około 2 lata temu , 

jest to planowane do realizacji i będzie składany wniosek o dofinansowanie 

ze środków unijnych, jednak radni mają prawo,  jeśli jest taka potrzeba by 

daną pozycję zmniejszyć i środki przesunąć na inny wydatek. 

Radny Piotr Wyczesany zapytał: 

-  w temacie dot. nabycie  gruntów do zasobów gminy jest poz. Dotycząca 

zamiany działki w Buczu zajętej pod ul.Grądzik – prosi o informacje czego 

to dotyczy; 

- remont remizy w Buczu kwota 50 tysięcy, czy jest to kwota o która się 

możemy ubiegać w tym programie Małopolskie Remizy, czy jest to 

zabezpieczenie środków własnych na ewentualne dofinansowanie w tym 

programie. 
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Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, temat dot. nabycia nieruchomości w 

Buczu wszelkich wyjaśnień udzieli Pani  Kierownik Referatu Geodezji , jeśli 

chodzi o remont remizy w Buczu to według jej wiedzy  są to środki własne. 

Radny Piotr Wyczesany – wyraził swoją opinię, jest bardzo zawiedziony 
konstrukcja projektu budżetu, bo tak jak wspomniała radna Chmielarz w XXI 

wieku wszystko winno już być na sołectwach wykonane , a w tym budżecie dla 

sołectwa Bucze nie znalazła się ani złotówka. Zabezpieczono kwotę 50 

tysięcy złotych na remizę , ale musimy wcześniej jeszcze uzyskać akceptację 

wniosku, wiemy również że taki wniosek  dla OSP w Szczepanowie nie został 

zaakceptowany wiec może być różnie i bardzo nad tą konstrukcją budżetu 
ubolewa. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, jeśli wniosek nie uzyska akceptacji to na 

pewno pan Burmistrz zdecyduje o wykonaniu remontu za wspomnianą kwotę i 

będziemy się w kolejnym rozdaniu starać się o środki. 

Radny Piotr Wyczesany przypomniał,  w październiku odbyła się rozmowa z 

panem burmistrzem, że może w ramach budżetu obywatelskiego byłaby możliwość 

wykonania prac modernizacyjnych budynku remizy w Buczu.  Pan Burmistrz 

jednoznacznie stwierdził, że kwota 50 tysięcy na wykonanie instalacji 
elektrycznych jest niewystarczająca. Informuje, że jest bardzo rozczarowany 

taką konstrukcją budżetu na rok przyszły. 

Skarbnik odpowiedziała – potrzeb jest wiele, ale nie ma pieniędzy i na 

pewno wiele inwestycji na które radni oczekiwali nie będzie. 

Radny Piotr Wyczesany dodał, ale wykonanie wewnętrznej drogi osiedlowej 

oraz chodników położonych pomiędzy blokami nr 67, 69 , 69 „a” na osiedlu 

przy ul. Kościuszki za kwotę 80 tysięcy złotych jest ujęte. Czy jest to 

najbardziej potrzebna inwestycja. Przez 6 lat gmina wspólnie z powiatem 

wybudowała w miejscowości Bucze 356 metrów chodnika co daje  50 metrów 

rocznie. 

Radny Adam Kwaśniak dodał, jest tam nie najgorzej i jest to droga 

wewnętrzna do śmietników. Burmistrz chce w każdej miejscowości coś zrobić, 
więc jeśli Osiedle Ogrodowa zgłasza taką potrzebę, że ten chodnik jest 

potrzebny to też to musi przyjąć. Wydaje się, że sama ulica Ogrodowa jest 

do poprawienia i tam winny być środki skierowane, a nie na ten chodnik 

wewnętrzny. 

Radna Ewa Chmielarz radni zgłaszają wnioski, przewodniczący ZO czy sołtysi 

również widzą te potrzeby i można wybrać te najbardziej potrzebne , ale np. 

dlaczego na Osiedlu  Słotwina jest ujętych kilka zadań, a np. w Buczu nie 

ma nic zaplanowane. W Mokrzyskach jest zaplanowana nareszcie kwota 50 

tysięcy na remont placu przed szkołą.  

Radny Bogusław Babicz odniósł się do zaplanowanych środków w budżecie na 

remont chodnika  przy ul. Mieszka I. Rodzi się pytanie, czy akurat ten 

chodnik jest w takim złym stanie bo przecież są inne miejsca jak np. ul. 

Elektryczna gdzie praktycznie ulica nie istnieje. Czy  nie należałoby tego 
zrównoważyć tym bardziej, że jest jeszcze projekt chodnika przy ul. 
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Piastowskiej. Przewodnicząca ZO Jagiełły również zgłaszała ul. Elektryczną 

i  ul. Zacisze do budżetu ale nie zostały ujęte. 

Następnie przybyła na posiedzenie komisji Kierownik Renata Pacura  

przedstawiła na mapie przebieg działki w Buczu zajętej pod ul. Grądzik – 
będzie to uregulowane prawne zaistniałej sytuacji. Tam gdzie możemy te 

zaszłości regulujemy na bieżąco. 

Radny Edward Knaga zapytał w temacie nabycia nieruchomości do zasobów gminy 

w sprawie dot. ul.Kasztanki.  

Odpowiedziała Pani Renata Pacura - grunty są nabywane w ramach spec ustawy 

więc musimy za to zapłacić zgodnie z prawem . Na dzień dzisiejszy wg. 

operatów szacunkowych  kwota do zapłaty jest taka jednak nie wiemy jeszcze, 

czy ktoś się od tego nie odwoła. Jeśli się odwoła bo mu się np. nie będzie 

podobała taka kwota wówczas się to zmieni. Na dzień dzisiejszy  takie są 

operaty szacunkowe i kwota którą musimy zapłacić.  

Radny Piotr Wyczesany zwrócił uwagę na  zabezpieczoną kwotę na wykonanie 

projektu drogi  do strefy przemysłowej , sprawa jest bardzo ważna , czy ta 

kwota wystarczy na to zadanie?. 

Skarbnik Celina Łanocha są to tylko środki gminy , do tego dojdzie jeszcze 

wkład przedsiębiorców, rozmowy są prowadzone. Projekt będzie kosztował, 

kwota jest niska ale też trudno jest na tym etapie oszacować jaką kwotę 

zabezpieczyć by była właściwa tym bardziej, że te rozmowy jeszcze trwają. 

Temat jest ważny i jest zamysł by ten projekt zlecić do wykonania w 2017 r. 

Ponadto skarbnik nawiązała w swojej wypowiedzi  do sposobu konstruowania 

budżetu gminy , zawsze jednak są możliwości zawnioskowania i wskazania na 

jakie inne zdanie środki przesunąć. 

Radny Edward Knaga zaproponował by środki zabezpieczone w budżecie na 

odśnieżanie i utrzymanie dróg  przesunąć na budowę nowej drogi do strefy 

przemysłowej w Mokrzyskach – Buczu. Należy tą drogę wybudować i 

zainteresować gruntami  przedsiębiorców. 

Skarbnik przedstawiła jakie środki finansowe były zabezpieczone w budżetach 

w kolejnych latach na utrzymanie i odśnieżanie dróg w okresie zimowym. 

Radna Ewa Chmielarz zapytała jak przebiega sprzedaż działek z mienia 

gminnego w Mokrzyskach. 

Skarbnik odpowiedziała- łącznie ze sprzedaży działek z mienia gminnego 

zaplanowano kwotę 1.700 tysięcy złotych. Działki w Mokrzyskach sprzedają 
się w każdym przetargu. 

Więcej pytań brak. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowano projekt  Budżetu Gminy Brzesko na 2017 rok. 

Głosowano 4 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące. 
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Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i 

projektów uchwał na sesję w miesiącu grudniu br.  

(projekty uchwał zostaną doręczone radnym w wersji elektronicznej). 

W sprawach bieżących  komisja zaopiniowała: 

 Radna Ewa Chmielarz odczytała wniosek mieszkańców Mokrzyska ul. 

Sąsiedzkiej o dokończenie w roku 2017 budowy  drogi w ciągu ulicy 

Sąsiedzkiej w miejscowości Mokrzyska. 

Opinia komisji: Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek mieszkańców 

Mokrzysk  o dokończenie w roku 2017 budowy  drogi w ciągu ulicy Sąsiedzkiej 

w miejscowości Mokrzyska. 

 Radna Ewa Chmielarz odczytała wniosek mieszkańców z ul. Ogrodowej w 

Brzesku dot. funkcjonowania parkingu miejskiego zlokalizowanego 

pomiędzy Osiedlem Jagiełły, a ul. Królowej Jadwigi  mającego na celu  

wstawienie znaku zakazującego parkowanie z wyjątkiem mieszkańców 

osiedla. 

Radny Bogusław Babicz poinformował, że temat ten będzie opiniowany na 

najbliższym posiedzeniu ZO Kopaliny – Jagiełły.  

W dyskusji członkowie  komisji uznali, że powyższy parking jest parkingiem 

publicznym i nie można wprowadzić zakazu  parkowania. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z wnioskiem  mieszkańców z ul. Ogrodowej w Brzesku 

dot. funkcjonowania parkingu miejskiego zlokalizowanego pomiędzy Osiedlem 

Jagiełły, a ul. Królowej Jadwigi  mającego na celu  wstawienie znaku 

zakazującego parkowanie z wyjątkiem mieszkańców osiedla. Komisja  podejmie 
wniosek po uzyskaniu opinii Zarządu Osiedla Kopaliny – Jagiełły.  

 Radna Ewa Chmielarz odczytała  wniosek LKS Iskra Szczepanów  o 

zabezpieczenie w budżecie gminy na 2017 rok środków finansowych na 

rozpoczęte działania modernizacyjne na obiekcie sportowym w 

Szczepanowie. 

W krótkiej dyskusji członkowie komisji poinformowali iż klub rozgrywa  
mecze na stadionie w Mokrzyskach , obecnie funkcjonuje jako druga drużyna 

LKS Strażak Mokrzyska.  

Opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek LKS Iskra Szczepanów  

zabezpieczenie w budżecie gminy na 2017 rok środków finansowych na 

rozpoczęte działania modernizacyjne na obiekcie sportowym w Szczepanowie. 

Głosowano 3 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące  
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz.9.00 – 12.00 

 

 

Przewodniczący Komisji  

Gospodarki Komunalnej  

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

…………………………………………………………………… 

mgr Adam Kwaśniak  

 

 

Protokołowała: 

Inspektor BRM w Brzesku 

Marta Kółkowska 

 

Przyjęty przez komisję i podpisany w dniu 20.01.2017 rok 


