
Protokri,l Nr 1 /2016

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska i

Rolnictwa Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku zdnia22 stycznia

2016 r. odbytego w sali obrad Urzqdu Miejskiego w Brzesku

przy ul. Glowackiego 51.

Pelna dyskusja czlonk6w komisji w poszczeg6lnych tematach znajduje siq

na no6niku informacji (ptyta CD), kt6ra znajduje siq w aktach komisji.

Komisja obradowala w skladzie:

1. Radny Edward Knaga

2. Radny Adam Kwainiak - przewodniczqcy Komisii.

3. Radny Piotr Wyczesany

4. Radny Jerzy Gawiak,

5. Radny Marcin Ciurej

6. Radny Boguslaw Babicz,

7. Radna Ewa Chmielarz

Ponadto w posiedzeniu udzial wziqli:

1. Zastqpca Burmistrza Jerzy Tyrkiel;

2. Naczelnik Bogdan Dobranowski

3. Prezes RPWiK Zbigniew Gtady5

4. Inspektor Zbigniew Matras

5. Prezes MPK Pawel Pabian;

6. Przewodnaczacy Krzysztof Ojczyk;

7. Kierownik rafal Najdala;
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8. Kierownik Antoni Staszczyk.

Posiedzeniu Komisji pzewodniczyl Pzewodniczqcy Komisji radny Adam

Kwa6niak, K6ry na podstawie listy obecno6ci stwierdzil prawomocnoSi obrad

komisji.

Pzewodniczqry komisji powitat wszystkich zebranych i pzedstawit proponowany

projeK poaqdku posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu - zostal przyjSty

jednogloSnie jak niiej:

1. Przyjqcie protokol6w z posiedzenia komisji odbytych w dniu 20 listopada 2015

r. i 10 grudnia 2015 r.

2. Przyjgcie planu pracy komisji na rok 2016.

3. InformaQa dot. plan6w funkcjonowania i strategii RPW|K Spolka z o.o w Bzesku

w roku 2016 i w latach kolejnych.

4. Informacja Prezesa Spolki MPK w Baesku o planach dzialania Sp6lki na rok

20t6.

5. Sprawy bie2qce i wolne wnioski - rozpatzenie pism i wniosk6w, p@eK6w

uchwal na sesjq Rady Miejskiej w miesiEcu styczniu br.( pCIekty uchwal zostaly

pzeslane w wersji elektronicznej.)

Ad.l. Protokoly z posiedzenia komisji odbytego w dniach 10 grudnia 2015 roku i

20 listopada 2015 r. zostaly przyjqte jednoglo6nie .

Ad.2. Przyjqcie planu pracy komisji na rok 2016.

Plan pracy komisji na rok 2016 zostat przyjqty jednoglo6nie i stanowi zalqcznik do

protokolu komisji.

Ad.3. Informacja dot. plan6w funkcjonowania i strategii RPWiK Spt6{ka z o.o

w Brzesku w roku 2016 iw latach kolejnych.

Pan Prezes Zbigniew Glady5 pzedstawit komisji informacje zawarte w zalqczniku

do protokolu komisji jak r6wnie2 informacje dot. cen wody i kiek6w w roku 2016,

kt6re pozostajq bez zmian oraz kierunki rozwoju Sp6lki RPW|K, Strategii Rozwoju
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Spolki na lala 2016-2026 w zakresie rozbudowy urzqdzeh wodociqgowych i

kanalizacyjnych. Ponadto pan Zbigniew Glady6 om6wil:

* zrealizowane inwestycje pzez Sp6lkg i co jest zaplanowane w roku 2016 do

wykonania w zakresie rozbudowy sieci kanalizaryjnej;

{. om6wil bud2et Sp6lki RPWik , przyblii:yt obciq2enia sp6lki wigkszymi

inwestycjami i wykonanie realnego planu finansowania tych zada6;

* jakie sp5lka planuje na terenie Gminy Bzesko inwestycje w zakresie uslug

wodociqgowych i kanalizaryjnych.

W dyskusji czlonkowie komisji zadawali Panu Prezesowi pytania zwiqzane min. z:

o rozbudowq oczyszczalni 3ciek6w,

. planu budowy wodociqgu w Mokzyskach - temat pr4bliiryla radna Ewa

Chmielaz poinformowala komisjg, 2e koszty opracowania projektu ponie5li

sami mieszkaricy. Od 10 lat mieszka6cy Mokrzysk oczekujq na ten wodociqg i

ma nadziejq, 2e w tym roku doczekajq sig jego realizacji.

. Realizacji budowy wodociqgu na ul. Stawowej w Baesku;

o Plan6w Sp6lki RPWiK w zakresie poszezenia odbiorc6w wody z Gminy Gnojnik

- Pan Prezes odpowiedzial, 2e w tym temacie odbylo siq spotkanie zadano

pytanie i oczekujemy odpowiedzi na nie.

. Pan Prezes Pzedstawil na jakim etapie zostal osiqgniqty efeK ekologiczny z

tytulu budowy i podlqczania sig mieszkaric6w do kanalizacji . Mieszkaricy zostali

przytqczeni do sieci kanalizaqfinej w 60 o/o i je6li nie wywiq2emy sig do korica

roku z umowy to grozi nam zwrot dotacji do okre5lonej wysoko6ci.

Radny BoguCaw Babicz ustosunkowal siQ do tematu budowy kanalizacji pzez

RPW|K i braku paylqczania siq mieszkaric6w do kanalizacji.

Radny Piotr Wyczesany Wryblii^l komisji jakie zostaly zastosowane preferencje dla

mieszka6c6w w innych gminach by zachgcii ich do przylqczania sig do kanalizacji

sanitarnej - pan Prezes odpowiedzial radnemu jakie z tego tytulu mo2e mie( Spolka

problemy oraz jakie RPW|K stosowal promocje w tym zakresie.

Radny Edward Knaga odni6sl sig do tematu jw. stwierdzit i2 wystqpuje w tym

przypadku brak ustaw og6lnych oraz jak do tematu podchodzi sqd . Je5li chcemy
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m6wii o ochronie Srodowiska to gmina musi wym6c na mieszkaricach faK podlqczania

siq do kanalizacji.

Radna Ewa chmielarz stwierdzila, 2e planuje sig budowg kanalizacji w dalszej czg6ci

wsi Jadowniki. Radna pyta dlaczego skoro mieszkaricy nie chcq sig przytqczai do nowej

wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest to strata dla spolki. Mo2e nalezy pomy6lei o

kanalizacji w innych miejscowosciach , a nie dalej inwestowat w ladowniki gdzie czg56

mieszkahc6w nie chce skoaystai z tego dobrodziejstwa. Sq inne wsie, K5re czekajq

na skanalizowanie , Jadownrki pr4lqafty siQ tylko w 60 o/o , brak jest efektu

ekologicznego i dalej planuje sig budowg kanalizacji za ogromne pieniqdze.

Prezes Zbigniew Glady5 odpowiedzial radnej, je6li nie osiqgniemy efektu

ekologicznego zwiqzanego min. z podlqczaniem siq mieszkaric6w ladownik do

istniejqcej kanalizacji to niestety ale temat dalszej kanalizacji nie bqdzie realizowany.

Radny Jerzy Gawiak poinformowal, 2e mieszkaricy siq nie podlqczajA do kanalizacji

poniewa2 wypuszczajq Scieki do row6w.

W dalszej dyskusji komisja omriwila temat cen wody i Sciekriw w Gminie

Brzesko w roku 2016.

Po dyskusji opinia komisji:

Komisja pozytywnie jednoglo6nie przyjqla informacjQ Prezesa Sp6lki RPW|K w

Bzesku na temat planu rozwoju i modernizadi uzqdzei wodociqgowych i

kanalizacyjnych na lata 2015 -20L7.

. Radny Piotr Wyczesany zapoznal Komisiq z treSciq odpowiedzi na

pismo skierowanego do Pani ,D.C z UM w Brzesku znak:

ITK.III.7013.39.2015.e9k.

Kierownik Antoni Staszczyk om6wil temat jw. przybli2yl komisji historie istnienia

rowu na dzialce Pani C,, gdzie zbiera sig woda, r6w ten zostal wybudowany z

obowiEzujAcym w6wczas prawem. -lest ozeczenie sqdu ,2e gmina ma przywr6cii stan

rowu wedlug stanu spzed .
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Nastgpnie Pan Kierownik przyblizyl jakie UM podjql dztalania by m6c wykonai

ozeczenie qdu. Zostalo prrygotowane pismo do wnioskodawczyni i prosi o
akceptacje powy2szego pisma pzez komisje poniewa2 wykonanie tego orzeczenia

sadu wiq2e siq z nakladami finansowymi.

Opinia komisji:

Komisja jednoglo5nie zaakceptowala tre6i odpowiedzi na pismo skierowanego do

Pani lD,C z UM w Baesku znak: ITK.III.7013.39.2015.e9k.

Ad. 4.Informacja Prezesa Sp6tki MPK w Brzesku o planach dzialania Spolki

na rok 2016.

Prezentacjq jw. pzedstawil komisji Prezes MPK Brzesko pan Pawel Pabian -
stanowi zalqcznik do protokolu komisji.

Radny Paotr Wyczesany poinformowal komisje o konflikcie MPK i BUS w

miejscowo6ci Bucze. Pzedstawit jakich zmian dokonano w rozkladach jazdy pnez

prywatnego paewo2nika co ma znaczqcy wplyw na ilo5i pasa2er6w MPK. Poprosil o

wskazanie mo2liwoSci zdyscyplinowania prywatnego pzewolnika w tym zakresie. Taki

stan zeczy bardzo denerwuje mieszka6c6w Bucza dlatego zostalo przygotowane

pismo do Pana Burmistza bo tak dalej nie mo2na funkcjonowai.

Inspektor Zbigniew Matras przypomniat komisji skqd siq wziql problem z

prywatnymi paewo2nikami na terenie Gminy Baesko. BUSY majq ten sam problem co

MPK z ilo6ciq pasa2er6w dlatego jadq 10 minut prued MPK , poprosil o zlo2enie wniosku

w tej sprawie to w6wczas on dopiero mo2e pzeprowadzii kontrolg takich kurs6w.

Ponadto pan InspeKor poinformowal komisjq i2 zmiany w spolce MPK sq dobae

odbierane pzez pasazer6w, K6rych jest coraz wiqcej.

Pan Prezes Pawel Pabian pzedstawil komisji jakie praktyki stosujE prywatni

pzewo2nicy w czasie Swiadczenia uslug transportowych na przykladzie solectwa

Bucze. Ponadto pan Prezes pzedstawil komisji jaki posiada tabor autobusowy ijak
realizuje przewozy pasa2erskie w ciqgu danego dnia.
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Radny Boguslaw Eabicz - zawnioskowal o uruchomienie linii nr 9 na cmentaa

komunalny w Bzesku , a tym samym pzedluzenie tej linii na trasie nowej drogi do

ul. KollEtaja od ul. Konsh/tuQi 3 Maja .

Radny Marcin Ciurej - MPK Brzesko pzedstawil radnemu jakie sq propozycje

spolki w tym zakresie po zakoiczeniu remontu dworca PKP w zakresie zmian w

rozkladzie jazdy MPK . PropozyQa radnego zostanie pzedyskutowana ije6li bgdzie

mo2liwe wprowadzona w 2ycie w najbli2szym mo2liwym terminie.

Inspektor Zbagniew Matras przedstawil komisji co zmienia ustawa o transporcie

zbiorowym, publicznym.

Radny Adam Kwa6niak nawiqzal do tematu dodatkowych dochod6w pozyskiwanych

pzez spolkg MPK z gtutu reklam. Odpowiedzi udzlelit Pan Prezes Pabian, kt6ry

paedstawil komisji w jaki spos6b ten temat zostal zorganizowany pzez popzedniego

pana prezesa ijakie sq plany spolki w tym zakresie na przyszb6e.

Radny Piotr Wyczesany poinformowal, o wniosku mieszkaric6w Bucza , kt6rzy

proszq o wydlu2enie dw6ch kursow linii nr 7 spod ko6ciola w Buczu do pgtli. Zglosil

ten temat Panu Prezesowi i od dnia 1 lutego zostanE wprowadzone zmiany jw. za co

serdecznie dziqkuje w imieniu mieszkaric6w.

Przewodniczqcy komisji Adam Kwa6niak podziqkowal panu Prezesowi MPK za

przybycie na posiedzenle komisji i paedstawienie informacji jak r6wnie2

wyczerpujqcych odpowiedzi na zapytania czlonk6w komisji.

opinia komisji:

Pozytywnie jednoglo6nie zaopiniowala komisja informacje dot. dzialalno5ci Sp6lki

MPK w Bzesku w latach 201512015.
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Ad.5. Sprawy bieiqce iwolne wnioski - rozpatrzenie pism i wniosk6w,
projektt6w uchwal na sesjq Rady Miejskiej w miesiqcu styczniu br.( projekty

uchwal zostaly przeslane w wercji elektronicznej.)

r Pozytywnie zaopiniowala komisja sprawozdanie z wykonania

programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomno6ci zwierzqt na terenie Gminy Brzesko za 2015 rok -
(sprawozdanie stanowi zalqcznik do protokolu komisji.)

Kierownik Henryk Piela om6wil projekt uchwaly w sprawie przgqcia Programu

opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwieaqt na

terenie Gminy Bzesko w 2016 roku, z propozyqE zmiany w & 7 pkt.4.

( propozycja zmiany stanowi zalqcznik do protokolu komisji).

Opinia komisji:

Pozytywnie z poprawkami w & 7 pkt.4. zaopiniowala komisja projeK uchwaty w

sprawie pzyjqcia Programu opieki nad zwieeqtami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomno6ci zwieaqt na terenie Gminy Bzesko w 2016 roku. Glosowano

jednogloSnie

Kierownik Henryk Piela pzedstawil komisji wg. zalAcznika do protokolu

szacunkowe koszty propozycji realizacji zadah z zakresu remontu, budowy drdg i

chodnik6w na terenie Gminy Bzesko w roku 2016.

W dyskusji czlonkowie komisji zaproponowali rozwaienie wykonania

zada6:

o Radny Adam Kwa6niak zawnioskowal by wyremontowany zostal zniszczony

chodnik przy Banku BPH;

. Radny BoguCaw Babicz stwierdzil, ze na remont drogi wewngtznej na ul.

Browarnej wystarczy kwota 50 tysiqcy zlotych,

o Czlonkowie komisji zawnioskowali o literalne zapisanie w projekcie bud2etu

zadari do wykonania w zakresie remont6w dr6g i chodnik6w;
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. Om6wiono szacunkowy koszt wykonania ul.Milej w Bzesku;

. Budowy drogi Jasie6 ul. Sqdecka;

Radny Piotr Wyczesany zawnioskowal o zabezpieczenie kwoty 100 tysiqcy zlotych

na kontynuacjg budowy chodnika prry ul.Szyszko - Bohusza w Buczu zamiast

remontu ul. TraK Szczepanowski - ma informacje z powiatu i2 powiat zabezpieey

Srodki wlasne je2eli dokona tego r6wnie2 Gmina Baesko. Ta inwestycja jest

prowadzona od 5 lat i nale2y ja zakohczyt. Ma nadziejg i2 zabezpieczona kwota 200

tysiqcy zlotych pozwoli na dokonczenie tej inwestycji.

Kierownik Henryk Piela zwr6cil uwagq i2 droga TraK Szczepanowski jest bardzo

zniszczona dlatego bardzo prosi o pozostawienie na tym zadaniu przynajmniej kwoty

30 tysiqcy zlotych.

Radny Adam Kwa6niak stwierdzil, 2e w bud2ecie gminy winny siq znale2i 5rodki

finansowe na oba zadania. Zaproponowal by nie wykre5lai drogi tylko

wygospodarowai w bud2ecie Srodki na chodnik. Radny stwierdzil, 2e remont drogi

Browarnej wewnqtznej mo2na odlo2yi do roku przyszlego.

Radny Piotr Wyczesany zauwa2yl iz priorytetem dla Solectwa Bucze jest budowa

chodnika.

Kierownik Henryk Piela - zasygnalizowal komisji potrzebg zabezpieczenia w

bud2ecie Srodk6w finansowych na zadanie kanalizacja w ul. Szczepanowskiej kwota

okolo 250 tysiqry zlotych , jest to zadanie pilne bo wody opadowe z ul.

Szczepanowskiej nie majE odptywu. Na posiedzeniu komisji Gospodarki Finansowej

zawnioskowano r6wnie2, 2e je2eli bgdq oszczqdno6ci to nalezy wykonai zatoczki

parkingowe przy ul. Blgkitnej.

Radny Boguslaw Babicz zawnioskowal o wykonanie projeKu skrzy2owania ulicy

lasna iCzarnowiejska a2 do wjazdu na cmentaz oraz chodnika. Zglaszal ten wniosek

juz kilka razy - uzasadnil sw6j wniosek. Nastqpnie radny zawnioskowal i wskazal by

na to zadanie zdjgcie Srodk6w w wysoko6ci 20 tysiqcy zlotych z ulicy Browarnej bo z

przed miotowego skrzyzowa ni a skorzystajE wszyscy m ieszkaicy.
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Radny Edward Knaga zawnioskowat by zaczqi realizowai drogi od ul. Kossaka do

ul. Kr6lowej Jadwigi bo zostaly ju2 wykupione grunty pod nowq ulicg , K6ra miala byi
juz utwoaona 30 lat temu.

Po dyskusji wniosek komisji:

1. Komisja zapoznala sig z szacunkowymi kosztami propozycji realizacji zadah z

zakresu remontu, budowy dr6g i chodnik6w na terenie Gminy Bzesko w roku

2015 i wnioskuje:

1) o zabezpieczenie kwoty 100 tysigcy zlotych na kontynuaqq budowy

chodnika pr4 ul.Szyszko - Bohusza w Buczu zamiast remontu ul. Trakt

Szeepanowski. Glosowano jednoglo6nie

2) zmniejszenie o 20 tysiQcy zlotych z kwoty zabezpieczonej na remont ul.

Browarnej (droga wewn.) i paeznaczenie jej na wykonanie projektu

skrzyzowania ul. Jasnej - Czarnowiejskiej do wjazdu na cmentaz oraz

chodnik. Glosowano jednoglo6nie

2. Komisja przyjela propozycje realizacji zadahzzakresu remontu, budowydr6g i

chodnik6w na terenie Gminy Bzesko w roku 2016 z 2 poprawkami jw.

. Kierownik Henryk Piela przedstawil wedlug zalqcznika do protokolu

propozycje realizacji o6wietlef ulicznych w roku 2016.

Radny Jerzy Gawiak zwr6cil uwagq pzewodniczqcemu komisji na faK i2 na ka2dym

posiedzeniu niekt6rzy radni wychodzq wcze6niej z komisji. lako radni winni6my byt

zobowiqzani uczestniczyi w komisjach poniewa2 mamy urlopowanie od pracy

zawodowej na czas trwania posiedzenia komisji.

Przewodniczqcy komisji Adam Kwa6niak odpowiedzial radnemu i2 niekiedy radni

z wa2nych powod6w muszq opu6cii posiedzenie komisji i nale2y byi wyrozumialym w

tym zakresie. Jest quorum i komisja mo2e obradowat dalej i podejmowai wnioski i

opinie.
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. Komasja ptizeanalazowala proieK uchwaly w sprawie przyjqcaa

Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 - 2O2Z - wtaz z

poprawkami. Projekt uchwaly obja6nit Kierownik Rafal Najdala.

Radny Edward Knaga ustosunkowal sig w dyskusji do liczby mieszkaric6w gminy i

powiatu oraz zalo2eh demograficznych w tym zakresie. Zglosil autopoprawkg do

prgeKu uchwaly tj. budowy dom6w calodobowej opieki dla ludzi starych bo za kilka

lat nie bqdzie mtodych ludzi chqtnych sprawowai opiekq nad lud2mi starymi i chorymi.

Opinia komisji:

Komisja pozytywnie zaopiniowala projeK uchwalry w sprawie Przyjqcia Strategii

Rozwoju Gminy Bzesko na lata 2016 -20222 poprawkami.

Na tym posiedzenie komisji zostalo zakoiczone.

Obrady trwaly od godz.9.00-13.00

Przewodniczq

mgr Adam Kwa6niak

?Yotok Lnrtalal

r{z*
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