Protokół Nr 52)2010
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 14 kwietnia 2010 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 –został przyjęty jednogłośnie .
1. Funkcjonowanie MPK- komisja wyjazdowa.
2. Funkcjonowanie BZK- komisja wyjazdowa.
3. Analiza wykonania budżetu za rok 2009.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad.1 i 2 . Komisja odbyła wizję lokalną w Spółkach MPK i BZK.
Po odbytej wizji podjęto następujące wnioski i opinie:
1. Po dokonanej wizji lokalnej w Spółce BZK ,komisja wnioskuje aby Spółka zakupiła
polewaczkę uliczną. Głosowano jednogłośnie
2. Komisja

wnioskuje

aby

doposażyć

BUS

w

Miejskim

Przedsiębiorstwie

Komunikacyjnym w tachograf. Głosowano jednogłośnie
3. Komisja wnioskuje aby na

cmentarzu komunalnym w Brzesku dobudowano

pionową ścianę na urny z prochami zmarłych. Głosowano jednogłośnie
4. Komisja wnioskuje aby utwardzić teren na bazie Spółki BZK przy ul. Przemysłowej
w Brzesku i wykonać wiaty magazynowe. Głosowano jednogłośnie
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Ad.3.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2009 rok.
Brak zapytań ze strony członków komisji do przedłożonego sprawozdania.
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko za
rok 2009. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Przewodnicząca komisji Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek przedstawiła do wiadomości
komisji treść pism :


w sprawie

przyspieszenia prac nad uregulowaniem stanu prawnego

nieruchomości przy ul. Legionów Piłsudskiego 23 oraz udziału w częściach
wspólnych,


w sprawie szkodliwego oddziaływania zlokalizowanej stacji Trafo w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 69 w Brzesku ,



w sprawie

wyceny mieszkania komunalnego przy ul. Kościuszki 69 .

Członkowie przyjęli treść powyższych pism do wiadomości .
Głosowano jednogłośnie


Komisja zapoznała się z wnioskiem Burmistrza Brzeska w sprawie wypracowania
stanowiska co do dalszego przeznaczenia wolnego lokalu przy ul. Rynek 16 w
lokal nr 3 .

Po analizie wniosku komisja zawnioskowała aby nieruchomość przy ul. Rynek 16 w lokalu
nr 3 została przeznaczona na cele komercyjne ,lub inne cele nie związane z
mieszkalnictwem komunalnym i socjalnym . Głosowano jednogłośnie
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Członkowie komisji zapoznali się z opracowaniem pn. Koncepcja zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Uszwicy ,lokalizacja suchego
zbiornika przeciwpowodziowego Okocim.

Burmistrz Grzegorz Wawryka - przedstawił komisji na mapie lokalizację przedmiotowego
zbiornika

, który przyczyni się zapewne do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa

powodziowego w dolinie Uszwicy . /opracowanie stanowi załącznik do protokołu komisji /.
Kierownik Roman Olchawa omówił częściowo powyższą koncepcję .
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek

zaproponowała ,aby przed sesją

komisja dokonała wizji lokalnej na przedmiotowym terenie .
Kierownik Roman Olchawa zwrócił uwagę ,że na spotkaniu przedstawicieli samorządów
gmin

którzy są zainteresowani budową takiego zbiornika była podawana informacja ,że

ta inwestycja wiąże się z bardzo dużymi nakładami i środkami finansowymi, min. na wykup
niezbędnych gruntów od właścicieli. Następnie Pan Kierownik przybliżył komisji

jakie są

założenia przedmiotowego planu przeciwpowodziowego.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, iż osobiście jest za budową takiego zbiornika ,
ale bezwzględnie należy ten pomysł skonsultować

z mieszkańcami sołectwa Poręba

Spytkowska i Okocim, bo ich to bezpośrednio dotyczy .Na najbliższych zebraniach wiejskich
należy mieszkańcom przybliżyć temat i zapytać jakie jest ich zdanie w tym temacie .
Komisja podjęła wniosek o treści:
Po zapoznaniu się z opracowaniem pn. Koncepcja zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
powodziowego w dolinie Uszwicy ,lokalizacja suchego zbiornika przeciwpowodziowego
Okocim , Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie
jednogłośnie opiniuje przedstawioną przez Wydział ITK koncepcję .Jednocześnie komisja
wnioskuje aby poinformowano wszystkich zainteresowanych i sąsiadów „suchego
zbiornika”, na zebraniach wiejskich sołectw których to dotyczy o planach budowy ,oraz
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przedłożenie członkom komisji elektronicznej wersji powyższej koncepcji przez
merytoryczny wydział .


Komisja zapoznała się z wnioskiem wniosek Pana Wojciecha Poniewierskiego zam.
Brzesko dot. nabycia działki położonej w Brzesku nr 1023/39 o powierzchni 0,0234 ha
własności Gminy Brzesko .

Inspektor Renata Pacura poinformowała komisję ,że powyższa działka jest położona przy
ul. Elektrycznej .W opinii wydanej przez Wydział Budownictwa jest informacja że powyższy
teren nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, w związku z powyższym może
zostać sprzedany przez Gminę w trybie bezprzetargowym. Pan Poniewierski jest właścicielem
gruntu sąsiedniego.
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pana Wojciecha Poniewierskiego
zam. Brzesko dot. nabycia działki położonej w Brzesku nr 1023/39 o powierzchni 0,0234 ha
własności Gminy Brzesko .


Zapoznano się z wnioskiem mieszkańców ul. Gibałówka w Mokrzyskach w sprawie
utwardzenia ulicy.

Wniosek komisji :
W nawiązaniu do wniosku mieszkańców ul. Gibałowka w Mokrzyskach, Komisja wnioskuje
do Burmistrza Brzeska o wykonanie prac związanych z utwardzeniem tej ulicy.


Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zasad zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

Gminy Brzesko

oraz

kryteriów wyboru osób , z którymi umowy najmu powinny być zawierane w
pierwszej kolejności.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę na zmiany zawarte w projekcie uchwały a
dotyczące zaproponowanej wysokości dochodu gospodarstwa domowego dla gospodarstw
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jednoosobowych, gdzie zaproponowany dochód dla gospodarstw jednoosobowych wynosi
200 % najniższej emerytury i gospodarstw wieloosobowych przy kryterium 150 % najniższej
emerytury.

Pan Przewodniczący uważa ,że należy podnieść dochód dla gospodarstw

jednoosobowych przynajmniej do 200%.
Opinia komisji: Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy
Brzesko oraz kryteriów wyboru osób , z którymi umowy najmu powinny być zawierane w
pierwszej kolejności.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.10.00-14.20

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

