
Protokół Nr 35)2009

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Rady 

Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu  2 lutego  2009 roku

Posiedzeniu  komisji   przewodniczyła  radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek 

przewodnicząca komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady 

Miejskiej w Brzesku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji  i goście zaproszeni 

wg. załączonej listy obecności.

Przewodnicząca  komisji   powitała  wszystkich   zebranych  na  posiedzeniu  i 

przedstawiła  proponowany projekt porządku posiedzenia ze zmianami tj. wysłuchanie 

informacji Prezesów Spółki MPK i BZK z pracy Spółek w miesiącu styczniu br.  –został 

przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu .

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia  komisji  .

Protokół z posiedzenia komisji  odbytego w dniu 19 stycznia 2009 roku , został przyjęty 

jednogłośnie.

Ad.2.  Prezes Spółki BZK  Janusz Filip  przedstawił komisji prezentację multimedialną 

dot. pracy Spółki BZK w styczniu br. Przybliżył jaką ilość worków do segregacji odpadów 

komunalnych  została sprzedana oraz ile darmowych worków rozdano klientom którzy 

opłacili fakturę za wywóz śmieci  za cały rok z góry .Pan Prezes przybliżył  temat dot. 

zawartych umów z mieszkańcami gminy Dębno  , jaka jest ilość tych umów oraz jak jest 

zorganizowany wywóz odpadów komunalnych nie segregowanych.

Ponadto na zapytanie członków komisji  Prezes Janusz Filip  omówił  temat sprzedaży 

działki przy ulicy Solskiego w Brzesku z przeznaczeniem  na budowę dworca PKS.

Do przetargu stanęło dwóch przedsiębiorców ,przetarg ofertowy wygrał Pan Leś  , jego 

oferta była znacznie wyż sza   i jak zapewnił będzie budował  dworzec autobusowy.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  poinformował  komisję  iż  jest  członkiem  komisji 

przetargowej   w sprawie sprzedaży przedmiotowej działki przy ulicy Solskiego. 

Po zapoznaniu się z Regulaminem przetargu stwierdził ,że są pewne niedociągnięcia w 

tym  zakresie   dot.   określenia  czasu  realizacji  tej  inwestycji.  Pan  Leś  podał 

przypuszczalny czas realizacji tej inwestycji  na 36 miesięcy natomiast jego przeciwnik 

na okres 5 miesięcy co przy tak ogromnej inwestycji jest niemożliwe do zrealizowania. 



W związku z tym należy  głośno stwierdzić że pan Prezes uchwalając taki regulamin 

zrobił to  bardzo niedbale .

Drugi  zapis   w  Regulaminie  który   może  budzić  niepokój  to  wysokość  kary  za  nie 

dotrzymanie  terminu realizacji  zadania  , określono na 100 tysięcy złotych. Jest to kara 

zbyt  niska   bo  przecież  działka  ma prawie  1  ha powierzchni   i  jeżeli   inwestor  nie 

wywiąże się  z terminem zakończenia zadania to i tak będzie się mu to opłacało .

W specyfikacji  przetargowej  oparto  się   głównie na tym co mówią plany  ,  brak jest 

zapisu  że  tam  ma  być  wybudowany  dworzec  PKS   .W  tym  wszystkim   na  pewno 

satysfakcjonująca  jest  cena  ,  ale  czy  na  pewno  po  sprzedaży  będziemy  mieli  tam 

wybudowane  to  na  co  czekamy  ?  .Nie  wolno  nam  tego  gruntu  sprzedać  bez 

zabezpieczenia  i właśnie na etapie przygotowania specyfikacji przetargu winno to być 

wszystko określone. 

Prezes Janusz Filip odpowiedział – jeżeli faktycznie Pan Leś wybuduje na tym gruncie 

dworzec autobusowy to chwała mu za to , bo to jest zadanie gminy  ,wiele zależy również 

od powiatu. 

Radna  Jadwiga  Kramer  stwierdziła  ,że   nie  można  przyjąć   okresu   realizacji  tak 

obszernego zadania  na 5 miesięcy , w takim krótkim okresie  można jedynie przebrnąć 

pierwsze bariery związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nic więcej ,  jest to 

nonsens.  Wg.  radnej  36 miesięcy   na  realizację   i  tak  jest  zbyt  krótkim okresem , 

natomiast okres 5 lat byłby najlepszym terminem  i dał by nam szanse ,że  zadanie 

zostanie z rozmysłem zrealizowane. 

Radna zwróciła uwagę aby środki uzyskane ze sprzedaży działki zostały z rozmysłem 

zagospodarowane , by nie zostały tak „przejedzone” jak  środki ze sprzedaży budynku 

starej łaźni.

Przewodnicząca  komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  zwróciła  uwagę  Prezesowi  BZK 

dlaczego na rachunku  za wywóz śmieci  brak jest  informacji o możliwości uzyskania 

bonusów przez tych mieszkańców którzy płacą fakturę za śmieci za cały roku lub pół 

roku z góry. Mieszkańcy są  nie zadowoleni z podwyżki cen za śmieci  a gdyby byłą taka 

reklama  to  na  pewno  niejeden  z  nich  by  to  zrozumiał  .Osobiście  jest  bardzo 

rozczarowana ,że taka informacja nie znalazła się  z rachunkiem a powinna być np. 

o możliwości świadczenia usług  związanych z utrzymaniem ogrodów i dlaczego ceny 

śmieci  poszły w górę.
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Prezes BZK Janusz Filip odpowiedział  ,że  w miesiącu marcu Spółka planuje  skierować 

do mieszkańców kolejną informacje dot. możliwości świadczenia usług z  zakresu np. 

utrzymania ogrodów. Bo to będzie najlepszy czas  , ponadto zobowiązuje się do wydania 

ulotek  informujących  i dostarczenia ich do każdego mieszkańca .

Przewodnicząca  komisji   Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  ponownie  stwierdziła  ,że  gdyby 

mieszkańcy  otrzymali  ulotki  informacyjne  dlaczego  ceny  śmieci  wzrosły   razem  z 

rachunkiem to na pewno by zrozumieli i  nie musiałaby każdemu z osobna tłumaczyć 

jaki był powód tej podwyżki .

Radny  Lech  Pikuła  zapytał  ,na  ile  możliwe  jest  zablokowanie  przez  Starostwo 

Powiatowe w Brzesku faktu , gdyby  inwestor wystąpił z innym wnioskiem o pozwolenie 

na budowę niż na dworzec PKS.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odpowiedział ,żadnych takich możliwości nie ma .

W  planie  jest   budowa  dworca  PKS   plus  struktura  towarzysząca  ,żadnych  innych 

oboszczeń nie ma. Komisja przetargowa  proponowała większą karę , ale inwestor jej 

nie zapłaci  gdy postawi np. wiatę przystankową  i cały ciąg sieci sklepów . wg pana 

przewodniczącego   ta  specyfikacja  została   przygotowana  źle  ,  regulamin  został 

zmieniony  przez Prezesa i jest niestety dziurawy , nic w nim praktycznie nie ma. 

Wniosek komisji:

Komisja wnioskuje do Pana  Burmistrza o przedstawienie planu wydatków i inwestycji, 

jakie Spółka Brzeskie Zakłady Komunalne  planuje wykonać w momencie  otrzymania 

środków  finansowych  za  sprzedaż  działki  przy  ulicy  Solskiego.

Głosowano jednogłośnie 

Następnie komisja wysłuchała informacji Prezesa Spółki MPK Krzysztofa Gawora  na 

temat pracy Spółki w miesiącu styczniu br. 

Przewodnicząca  komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  przedstawiła  członkom  komisji 

swoje  spostrzeżenia  z  odbytego wyjazdu    do  Zamościa   w  celu  zakupu  busów dla 

potrzeb Spółki MPK. 
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Prezes Krzysztof Gawor  poinformował ,że optymalny pojazd dla potrzeb MPK  to taki co 

zabiera około 40 pasażerów. Są takie małe autobusy  w Tarnowie marki Mercedes Benz 

(koszt zakupu dwóch autobusów około 200 tysięcy złotych)  , wiekowo są niezbyt stare , 

w dobrym stanie technicznym  ,  z  napędem hybrydowym ,  silnikiem elektrycznym –

prezes przybliżył jakie są zalety takie autobusu.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek  stwierdziła ,że autobusy o których opowiedział prezes 

Gawor  byłyby  bardzo  dobrym rozwiązaniem dla  naszej  gminy  ,  szczególnie  dla  ludzi 

starych chorych i dla matek z wózkami .Kierunek przyjęty przez Prezesa w tej chwili aby 

zakupić dwa busy tej marki jest chyba najlepszy i godny dalszego rozważenia.

Ad.3. 

Informacje na temat stanu mieszkań komunalnych ,socjalnych  oraz problemów z tym 

związanych przedstawili  komisji  Dyrektor MZGM w Brzesku Franciszek Mrzygłód oraz 

Inspektor Małgorzata  Serafin .

W dyskusji komisja omówiła 

o problemy związane z nie zamieszkałymi  od lat   mieszkaniami  będącymi  w 

zasobach  komunalnych i socjalnych  ,na wynajem  których są zawarte umowy a 

faktycznie nie są zamieszkałe przez najemców , 

o poproszono  o  wskazanie  zasad  na  jakich  mieszkania  komunalne   wraz   z 

podaniem  podstawy prawnej zostały użyczone policji 

o  rozeznanie wśród wynajmujących lokale komunalne  np.  biura ,  a  będące w 

zasobach  gminnych   administrowanych  przez  MZGM  czy  nie  da  się   podjąć 

negocjacji  z najemcami  o zamianę  tych lokali na mniejsze , tym bardziej że 

wynajmują te lokale po preferencyjnych cenach. 

Wnioski komisji:
1. Komisja wnioskuje  o sporządzenie wykazu  nie zamieszkałych od lat  mieszkań 

będących  w  zasobach   komunalnych  i  socjalnych   ,na  wynajem   których  są 

zawarte umowy a faktycznie nie są zamieszkałe przez najemców, i przedłożenie 

komisji wzoru umów zawieranych z najemcami. Głosowano jednogłośnie 

2.  Komisja wnioskuje do Pana  Burmistrza  o przedstawienie umów i zasad na 

jakich  mieszkania komunalne  wraz  z  podaniem  podstawy prawnej  ,zostały 

użyczone policji. Głosowano jednogłośnie 
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3. Komisja wnioskuje  o rozeznanie wśród wynajmujących lokale komunalne  np. 

biura , a będące w zasobach gminnych  administrowanych przez MZGM i 

rozeznanie  czy nie da się  podjąć negocjacji  z najemcami  o zamianę  tych lokali 

na mniejsze , tym bardziej że  wynajmują te lokale po preferencyjnych cenach. 

Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący 

Następnie  z  udziałem  Prezesa  MZGM  Pana  Franciszka  Mrzygłóda  i  Pani  Inspektor 

Małgorzaty Serafin  komisja omówiła temat dot.   mieszkania Państwa Patulskich.

Prezes Franciszek Mrzygłód poinformował komisję ,że w chwili obecnej  jest wyznaczony 

termin rozprawy o eksmisję z mieszkania Państwa Patulskich , z punktu widzenia prawa 

Państwo Patulscy  nie mają żadnego prawa do lokalu  który zajmują.

Naczelnik Józef Makuch  przybliżył komisji temat eksmisji i uzgodnień   dot. mieszkania 

zajmowanego przez Państwo Patulskich. 

W  dalszej  dyskusji  komisja   omówiła  temat   przydziału  mieszkań  socjalnych  ,  zbyt 

wysokich  opłat za media  za mieszkania socjalne  na Placu Kupieckim .

Ad.4.  Naczelnik  Wydziału  Infrastruktury  Technicznej  i  Komunalnej  Pan  Bogdan 

Dobranowski   przedstawił  studium  trasowe  wykonane  przez  „TRANSPROJEKT”  na 

zlecenie Gminy Brzesko. W swojej wypowiedzi skupił się na odcinku - od drogi krajowej 

nr 4 aż do drogi krajowej nr 75 na Nowy Sącz. Przedstawił graficznie członkom Komisji 

dokładny odcinek, o którym wspominał. Podkreślił, że studium trasowe, które zostało 

zlecone przez Gminę Brzesko powstało zanim były jakiekolwiek alternatywy zjazdu z 

autostrady:  czy  to ul.  Leśną czy Jasieniem. Zaznaczył  ,  że Pan Przewodniczący Rady 

Miejskiej - Krzysztof Ojczyk poprosił aby przygotować projekt uchwały o wspomnianym 

powyżej odcinku drogi. Projekt ten ma na celu rezerwację tego terenu. Poinformował 

również  radnych,  że  intencją  Pana Przewodniczącego Rady było:  „wyjście  o  krok do 

przodu”, co ma również wpłynąć mobilizująco na przyszłe decyzje Generalnej Dyrekcji 

Dróg  w  Krakowie.  Sam  Pan  Naczelnik  Dobranowski  również  przychylił  się  do  tego 

zdania, tym bardziej, że w konferencjach prasowych wiele mówi się, iż droga krajowa z 

Brzeska do Nowego Sącza ma być czteropasmowa. Planowane jest to w dziesięcioletniej 

perspektywie czasu. Podkreślił,  że dotychczasowa opinia  radnych dotycząca zjazdu z 

autostrady  była  tylko  opinią.  Nie  ma  decyzji  lokalizacyjnej  prawomocnej,  która  by 

mówiła, że zjazd ten będzie przebiegał Jasieniem. Cała logika wskazuje na to, że będzie 

to Jasień ale formalnego dokumentu na dzień dzisiejszy nie ma. Jeżeli zostanie podjęta 
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uchwała  o  przystąpieniu  do  zmian,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  w  Krakowie  może 

powiedzieć:, „że jeszcze nie jest gotowa”. Były prowadzone rozmowy z urbanistami czy 

tereny te można objąć nowym planem przestrzennym, czyli:

- musiałaby  być  podjęta  nowa  uchwała  o  przystąpieniu  do  zmiany  planu 

przestrzennego,

- czy też musi być zmienione studium? 

Naczelnik wskazał na ustawę, która mówi wyraźnie, że chcą zmienić plan przestrzenny 

wycinkowo  musi  być  to  dokonane  zgodnie  ze  studium.  Pan  Bogdan  Dobranowski 

poprosił  o  zaopiniowanie  uchwały  o  przystąpieniu  do  zmiany  studium.  Zmiany  te 

opiniowane  były  również  przez  urbanistów:  Panią  Bugajską  i  Panią  Langerową.  Na 

zapytanie członków komisji   czy ruch nie wpłynie na jakość i  cenę działek na Placu 

Pomianowskim, jeżeli dowiedzą się o tym potencjalni nabywcy?

Pan Bogdan Dobranowski udzielił odpowiedzi na tak zadane pytanie. Odpowiedział, że 

zdania są podzielone. Niektórzy mogą zyskać. Jeżeli jakieś firmy dowiedzą się, że będą 

mogły  mieć  możliwość  włączenia  się  do  tej  drogi  to  być  może  zgodzą  się  na takie 

rozwiązanie.  Niewątpliwie  taka  droga  dojazdowa  do  autostrady  w  pobliżu  swoich 

gruntów wręcz podnosi cenę. Natomiast, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe to 

raczej mieszkańcy nie będą chętni by mieszkać przy trasach ruchliwych.

Opinia komisji:

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do 

sporządzania  Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego 

Gminy Brzesko w obrębie geodezyjnym  Brzesko, Jasień ,Okocim.

 Ad.5.Monitoring-harmonogram rozwoju na terenie miasta i gminy  

Informacje jw. dostarczyli komisji  Naczelnik Bogdan Dobranowski i Kierownik Roman 

Olchawa .

Radna  Jadwiga  Kramer zawnioskowała    aby  na  Osiedlu  Okocimskie  ,  w  miejscu 

wskazanym przez Zarząd Osiedla  zamontować monitoring .

Członkowie  komisji  zaproponowali    aby  rozważyć  możliwość  zamontowania  lampy 

oświetleniowej  i  kamery na ulicy  Wyspiańskiego   w Brzesku jak również  o objęcie 

monitoringiem  terenu dworca PKP w Brzesku. 

Wnioski komisji :
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 Komisja wnioskuje aby na Osiedlu Okocimskie ,  w miejscu wskazanym przez 

Zarząd Osiedla  i radną Jadwigę Kramer  zamontować monitoring .Jednocześnie 

komisja wnioskuje aby rozważyć możliwość zamontowania lampy oświetleniowej 

i kamery na ulicy Wyspiańskiego   w Brzesku .Głosowano jednogłośnie 

 Komisja  wnioskuje o  objęcie monitoringiem  terenu dworca PKP w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie 

Ad.6.  W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła :

Wysłuchano prezentacji Prezesa Spółki CASINO VEGAS z Warszawy , który zwrócił się z 

wnioskiem do rady  Miejskiej   o  wydanie  zezwolenia  na prowadzenie  salonu gier  na 

automatach w Brzesku przy ulicy  Mickiewicza 31 .Spółka jw.  zamierza  wystąpić  do 

Ministra Finansów o wydanie  pozwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach w 

Brzesku .W naszej opinii   odpowiednim  do tego celu  jest lokal znajdujący się przy 

ul.Mickiewicza 31.

Salon znajdować się będzie na parterze budynku  handlowo-usługowego .Atutem tej 

lokalizacji  jest  możliwość  zorganizowania   miejsc  parkingowych   które  pozwolą  na 

przyjęcie gości salonu gier bez  utrudniania ruchu kołowego i pieszego dla mieszkańców. 

Każdy salon  gier naszej firmy jest lokalem ,  w którym nie dochodzi   do zakłócania 

porządku  publicznego .Nie puszcza się w nim głośnej muzyki , gracze nie nadużywają 

alkoholu    i  nie  urządzają  burd  ulicznych  .Zarówno muzyka  jak  i  wysokogatunkowy 

alkohol  stanowią jedynie dodatek uprzyjemniający grę w salonie. Powierzchnia lokalu w 

pełni zaspokaja potrzeby związane  z prowadzeniem salonu gier oraz zaplecza w postaci 

biur   dla  kierownictwa  salonu  .  Nasze  lokale  są  chronione   i  monitorowane   przez 

koncesjonowane  firmy  specjalizujące  się  w  ochronie  mienia  .Mają  one  obowiązek 

reagowania   na  najmniejsze   zdarzenia   zakłócania  porządku  publicznego  .Dzięki 

monitoringowi  wewnętrznemu i zewnętrznemu w naszych salonach panuje spokój  ,o 

czym można się przekonać przez kontakt z policja lub Strażą Miejską  w miastach w 

których mamy swoje lokale .Powstanie salonu gier w Brzesku  umożliwi zatrudnienie  od 

6  do  12  osób   obsługujących  automaty  do  gry  .Lokal  stanowić  będzie  nowoczesny 

estetyczny   i  dobrze  wyposażony   ośrodek  gier  spełniający  wysokie  standardy  oraz 

wszelkie wymagania ustawowe. Zapewniamy ,że zgodnie z ustawą o grach i  zakładach 

wzajemnych wstęp  do salonu będą miały wyłącznie osoby pełnoletnie za okazaniem 

dowodu osobistego .Forma naszej działalności  nie ma nic wspólnego  z lokalami  w 

których  są  automaty   o  niskich   wygranych  .Jesteśmy   pod  szczególnym nadzorem 
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podatkowym ,co sprawia  że podlegamy bardzo  częstym kontrolom ze strony  różnych 

uprawnionych   podmiotów państwowych  .Nasza  działalność   ma charakter  legalny  i 

bezpieczny ,  nie stanowimy żadnego zagrożenia dla mieszkańców  czy władz miasta. 

Firma stara się zawsze  aby w miejscu lokalizacji swojego salonu gier oferować  na rzecz 

miasta pomoc finansową   lub rzeczową poprzez  prowadzoną działalność  charytatywną 

W  Brzesku  możemy  wspomóc  budowę  placu  zabaw  dla  dzieci   ,zakupić  pomoce 

dydaktyczne  dla  szkół  lub  przedszkoli   ,organizować  wypoczynek  dla  dzieci  albo 

partycypować w monitoringu miasta .Ta  wskazana lokalizacja  jest wg. Spółki bardzo 

dobra  daleko od kościołów ,szkół  ,  zlokalizowane są w tym miejscu same firmy  i 

godziny pracy  nie będą się pokrywać .Automaty w salonie gier nie wymagają obsługi 

krupiera  .Na  dzień  8  lipca  2008  roku  Ministerstwo  wydało  235  salonów  gier  na 

automatach  ,  najbliższe  są  w  Krakowie  ,Nowym  Sączu  ,  w  Bochni  Rada  Miejska 

pozytywnie  zaopiniowała  nasze  wnioski  ,  uchwała  Rady  Miejskiej  jest  jednym  z  17 

dokumentów  niezbędnych  do złożenia wniosku do Ministerstwa.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zapytał ,jaka młodzież ma wstęp do salonu gier , czy te 

osoby  tam  przebywające  są  rejestrowane  i  czy  będzie  tam  prowadzona  sprzedaż 

alkoholu. 

Pan Jerzy Kołodziej odpowiedział ,że  żadna osoba niepełnoletnia  nie może przebywać 

na  terenie   salonu  gier.  Regulamin  wewnętrzny  salonu   wyraźnie  mówi  że  nie 

obsługujemy osób  pijanych , odurzonych  narkotykami ,takie osoby są wypraszane z 

lokalu.  Zawsze nasz salon współpracuje  z  ochroną mienia.  Nasza firma prowadzi w 

Polsce 13 salonów gier i 1 salon w Czechach.

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek zapytała  czy  można  negocjować 

warunki aby do salonu gier wpuszczane były osoby które ukończyły 21 lat.

W  temacie   wydania  pozytywnej   bądź  negatywnej  opinii   musza  wypowiedzieć  się 

również zarządy osiedli Kościuszki- Ogrodowa i Okocimskie.

Pan Jerzy Kołodziej odpowiedział ,że rozważy  propozycje radnych  i z chęcią przychyli się 

do ich  sugestii.

Wniosek komisji:
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Komisja wnioskuje  o sprawdzenie przynależności budynku  Mickiewicza 31 ,czy należy 

on do Zarządu Osiedla Kościuszki-Ogrodowa  czy do Zarządu Osiedla Okocimskie, oraz 

oficjalne poinformowanie Zarządu osiedla Okocimskie o  wnioskach jakie wpłynęły do 

Rady Miejskiej  dot.  propozycji utworzenia w Budynku Mickiewicza 31 salonu gier na 

automatach. Głosowano jednogłośnie 

 Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zawnioskowała aby  jak najszybciej przekazać 

Powiatowi Brzeskiemu  środki finansowe  ujęte w budżecie Gminy Brzesko na rok 

2009   ,zabezpieczone  na  remont   i  budowę  chodników  i  dróg  gminnych 

administrowanych przez powiat, ponieważ zbliża się wiosna i nastąpi rozpoczęcie 

prac.

Wniosek komisji :

Komisja  wnioskuje   aby   jak  najszybciej  przekazać  Powiatowi  Brzeskiemu   środki 

finansowe  ujęte w budżecie Gminy Brzesko na rok 2009  ,zabezpieczone na remont  i 

budowę chodników i dróg gminnych administrowanych przez powiat.

Głosowano jednogłośnie 

Inspektor Elżbieta Spyrka  przedstawiła komisji do opinii wniosek  Pani Marii Cierniak 

zam. Mokrzyska, ul. Parafialna 36 .Pani Cierniak wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza 

Brzeska o zwiększenie zakresu dzierżawy gruntu położonego w Brzesku u zbiegu ulic 

Jasnej i Konstytucji 3 Maja.

Do tej pory dzierżawi 30,0 m2 na podstawie umowy z 1999r. po przetargu w którym była 

jedynym uczestnikiem.

Pani  Maria  Cierniak  dokonała  rozbudowy  kiosku  na  dzierżawionym  gruncie  do 

powierzchni  98,0  m2 na  podstawie  uzyskanego  pozwolenia  na  budowę  i  nie 

występowała do Burmistrza o zwiększenie dzierżawy przed uzyskaniem pozwolenia.

Obecnie Burmistrz Brzeska wystąpił o uchylenie ww. pozwolenia opierając się na fakcie, 

iż Pani Cierniak nie dysponowała potrzebnym do rozbudowy gruntem.

Istnieje  możliwość  pozytywnego  zakończenia  tej  sprawy  poprzez  rozwiązanie  umowy 

dotychczasowej,  ponieważ  ta  umowa  daje  możliwość  dzierżawy  tylko  30  m2 po 

przetargu.

Dalej  zostałaby  zawarta  umowa na 98 m2 na  okres  trzech  miesięcy  (bez  wieszania 

wykazu  o  przeznaczeniu  do  dzierżawy  zgodnie  z  ustawą  o  gospodarowaniu 
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nieruchomościami),  a  w  tym  czasie  zostałaby  rozstrzygnięta  sprawa  pozwolenia  na 

budowę w Starostwie.

Jeżeli decyzje byłyby pozytywne to istnieje możliwość kontynuowania umowy na okres 

do trzech lat.Po spisaniu umowy na obecną powierzchnię budynku Gmina zyskałaby 

netto ok. 500 zł miesięcznie z tytułu czynszu.

Stanowisko powyższe Burmistrza Brzeska zostało uzgodnione z radcą prawnym Urzędu 
Miejskiego.

Radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  uważa  ,że  należy    przychylić  się  do  opinii  radcy 

prawnego ,  należy zawrzeć umowę na okres trzech miesięcy  , a po upływie tego okresu 

przedstawić komisji informacje  co do sposobu zakończenia sprawy. 

Wniosek komisji:

Komisja pozytywnie opiniuje  ,zgodnie z przedstawioną  opinią prawną radcy prawnego 

zwiększenie zakresu dzierżawy gruntu położonego w Brzesku u zbiegu ulic   Jasnej  i 

Konstytucji 3 Maja  do 98 m2  dla Pani Marii Cierniak zam. Mokrzyska  na okres 3 

miesięcy.  Jednocześnie  komisja  wnosi   o  przedstawienie  informacji   co  do  sposobu 

zakończenia sprawy  po upływie trzech miesięcy. Głosowano jednogłośnie 

 Naczelnik Józef Makuch objaśnił komisji na mapach wnioski -propozycje zbycia i 

nabycia przez Gminę Brzesko następujących  gruntów:

o Przeznaczenie do sprzedaży działek ewidencyjnych od numeru 2775 do 
numeru 2786 w ilości  12 sztuk położonych w Brzesku w obrębie ulicy 
Bagiennej i Wyspowej, 

o Przeznaczenie  do  sprzedaży   działki  ewidencyjnej   numer  278/4  w 
Wokowicach  ,

o Przeznaczenie do sprzedaży  działki ewidencyjnej  numer 2518 położonej 
w Porębie Spytkowskiej ,  

o Przeznaczenie do sprzedaży  działek  numer 691)6 i 691)7 położonych w 
Buczu ,

o propozycje  zakupu  przez  Gminę  Brzesko   działki  ewidencyjnej  numer 
4127)13   położonej  przy  ulicy  Podmiejskiej  w  Jadownikach   na 
poszerzenie istniejącego szlaku drogowego .

o zakup  przez  Gminę  Brzesko  działek  ewidencyjnych   numer 
483/1,484/1,484/5,473/3,148/1,478/1 położonych  w Sterkowcu  przy 
ulicy  Fiołkowej .

opinia komisji :
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Komisja  zapoznała  się  z  wnioskami   dot.  propozycji  zbycia  i  nabycia  przez  Gminę 
Brzesko  gruntów , jak również wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału GGMiR w tym 
temacie i wnioskuje:

 Przeznaczenie do sprzedaży działek ewidencyjnych od numeru 2775 do 
numeru 2786 w ilości  12 sztuk położonych w Brzesku w obrębie ulicy 
Bagiennej i Wyspowej, przekazać do opinii na najbliższe zebranie wiejskie 
sołectwa Jadowniki – głosowano jednogłośnie 

 Przeznaczenie  do  sprzedaży   działki  ewidencyjnej   numer  278/4  w 
Wokowicach  - komisja dokona wizji lokalnej przedmiotowej działki ,

 Przeznaczenie do sprzedaży  działki ewidencyjnej  numer 2518 położonej 
w Porębie Spytkowskiej   -  komisja dokona wizji lokalnej przedmiotowej 
działki ,

 Przeznaczenie do sprzedaży  działek  numer 691)6 i 691)7 położonych w 
Buczu   - komisja dokona wizji lokalnej przedmiotowych działek .

4. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała  propozycje zakupu przez Gminę 
Brzesko  działki ewidencyjnej numer 4127)13  położonej przy ulicy Podmiejskiej 
w Jadownikach  na poszerzenie istniejącego szlaku drogowego .

5. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano   zakup  przez  Gminę  Brzesko  działek 
ewidencyjnych  numer 483/1,484/1,484/5,473/3,148/1,478/1 położonych w 
Sterkowcu przy ulicy  Fiołkowej .

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 10.00- 15.10.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej 

w Brzesku 

 mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska   
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