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PROTOKÓŁ NR 3/2018 

Z POSIEDZENIA KOMISJI GKOŚIR ODBYTYM W DNIU 

26 MARCA 2018 ROKU 

MAKOLKOWSKA 

 

Protokół Nr 3 /2018 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa  Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu  

26 marca  2018 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. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa 

7. Radny Bogusław Babicz, 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Kierownik Antoni Staszczyk; 

 Naczelnik Bogdan Dobranowski; 

 Kierownik Henryk Piela  

 

     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 - 

został przyjęty  bez uwag jednogłośnie jak niżej: 
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1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  
23 LUTEGO 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej. 

2. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2018.    
( Inf.email) 

3. Informacja  dotycząca planowania przestrzennego na terenie Gminy 
Brzesko wraz  z obszarami przeznaczonymi pod tzw. Strefy Aktywności 
Gospodarczej. ( Inf.email) 

4. Informacja na temat  stanu dróg po okresie zimowym.  
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i 

projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email). 
 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z dnia  23 lutego 2018 roku ( Protokół znajdował 
się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). 

 

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 lutego  2018 r. został 

przyjęty bez uwag pozytywnie jednogłośnie. 

 

Ad.2. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2018.   
( Inf.email) 
Ad.3. Informacja  dotycząca planowania przestrzennego na terenie Gminy 
Brzesko wraz  z obszarami przeznaczonymi pod tzw. Strefy Aktywności 
Gospodarczej. ( Inf.email). 
 
Informacje według załącznika do protokołu w obydwu tematach przedstawił komisji 

kierownik Antoni Staszczyk. 

 

W nawiązaniu do  przedstawionych informacji członkowie komisji pytali  kiedy 

rusza prace związane z wykonaniem  termomodernizacji  budynków oświatowych. 

Oraz wysokości kosztów tych inwestycji. 

Kierownik Staszczyk odpowiedział, że wszystko zależy od  terminów jakimi 

dysponują wykonawcy tego zadania, prawdopodobnie w miesiącu czerwcu te prace  

zostaną rozpoczęte.  

 

Radny Adam Kwaśniak zapytał w sprawie remontu dachu na  budynku  MOK przy 

ul. Kościuszki.  
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Ponadto Pan  Kierownik przypomniał jakie plany zagospodarowania przestrzennego 

zostały przygotowane i uchwalone na terenie gminy. 

Radny Piotr Wyczesany  zapytał w sprawie dzierżawy terenów w Buczu pod tor  

kartingowy i złożonych ofert na dzierżawę tego terenu – wyjaśnienia złożył 

naczelnik Bogdan Dobranowski. Ofertę dzierżawy przedmiotowego gruntu złożył 

również klub motokrosowy, który ma wypowiedzieć się w temacie wypowiedzenia 

umowy najmu gruntu do końca miesiąca marca br.  

Ad.4. ) Informacja na temat  stanu dróg po okresie zimowym.  
 

Kierownik Henryk Piela przedstawił komisji informacje  jw. stanowi załącznik do 

protokołu. 

Poinformował,  że środki zaplanowane w budżecie gminy na  akcje zima zostały już 

wykorzystane i  potrzebną kwotę  przesunięto z zadania prace remontów dróg , 

należy ponadto zabezpieczyć środki  na utrzymanie dróg w czasie zimy w 

miesiącach od października do grudnia br. Obecnie rozstrzygany jest przetarg na 

to zadanie. W krótkiej dyskusji odniesiono się do informacji dot. wypłaty 

odszkodowania przez Gminę Brzesko za z tytułu złamania ręki przez  mieszkankę 

Brzeska na nierównym chodniku.  

 
Ad.5.) Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i 
projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email). 
 

W sprawach bieżących komisja zaopiniowała: 

1. Zapoznano się z odpowiedzią PKP z dnia 22 marca 2018 roku dot. 

odpowiedzi na wniosek komisji w sprawie śliskiej nawierzchni peronu  na 

stacji PKP w Jasieniu. Przewodniczący komisji  Adam Kwaśniak zapoznał 

członków komisji z treścią pisma ( stanowi załącznik do protokołu komisji). 

 

2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie podziału Gminy 

Brzesko na okręgi wyborcze w przedstawionej formie. Głosowano 

jednogłośnie – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał 

Przewodniczący komisji  Adam Kwaśniak. 
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3. Komisja  zaopiniowała negatywnie projekt uchwały  w sprawie nie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. Głosowano 3 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący komisji  Adam Kwaśniak. 

Ponadto przewodniczący  przedstawił przebieg posiedzenia komisji oświaty 

w temacie dyskusji nad ustaleniem sieci szkół na terenie Miasta Brzeska , 

prosi członków komisji o poparcie i pozytywne zagłosowanie nad  

przedłożonym projektem uchwały na najbliższej sesji w dniu 28 marca br. 

 

4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych 

warunków przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury omówił 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. Treść projektu uchwały odczytał radny 

Piotr Wyczesany. 
 

Po krótkiej dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustanowienia oraz 

określenia szczegółowych warunków przyznawania dorocznej nagrody za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury. Głosowano 3 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące . 

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. 

Obrady komisji trwały od godz. 9.00-10.00 

 Przewodniczący komisji  

……………………………………… 

     mgr Adam Kwaśniak   

 

 

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


