Protokół Nr 24 /2008
Z Posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym
w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek
przewodnicząca komisji.
Udział wzięli radni i goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności.
Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawiła
proponowany projekt porządku posiedzenia komisji , został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Gmina i Powiat wspólne obszary działania /w tym omówienie
inwestycji które są lub będą współfinansowane przez obie
jednostki mające na celu stworzenie harmonogramu takich
inwestycji .
3. Przedstawienie informacji przez Naczelnika Wydziału Geodezji
Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa w tym pozyskiwanie
terenów do zasobów gminnych (pisemna informacja Naczelnika
Wydziału).
4. Zapoznanie się z ulepszonymi wersjami lokalizacji zjazdu z
autostrady w Brzesku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
Ad.1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 czerwca 2008 roku został
przyjęty jednogłośnie .
Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
1) Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/137/ 2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23
stycznia 2008 zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia do
zaciągania zobowiązania z tytułu pomocy finansowej na rzecz
Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie
koncepcji „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w
dolinie rzeki Uszwicy”.
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2) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o
nazwie os. Słotwina II.
3) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi
Mokrzyska.

Ad.2. Gmina i Powiat wspólne obszary działania /w tym omówienie
inwestycji
które są lub będą współfinansowane
przez obie
jednostki
mające na celu stworzenie harmonogramu
takich
inwestycji .
W posiedzeniu komisji udział wziął Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard
Ożóg. Komisja zapoznała się z informacją Wydziału ITK

w temacie budowy

chodników realizowanych wspólnie z Powiatem Brzeskim ,gdzie dofinansowanie
gminy wynosi 50%.(Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji).
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zwróciła się do Starosty z zapytaniem ,czy
w najbliższym czasie jest planowana budowa chodnika w Jadownikach przy ulicy
Staropolskiej , bo jest to bardzo pilne zadanie i ogromnie potrzebne mieszkańcom .
Starosta Ryszard

Ożóg odpowiedział ,że powiat nie narzuca gminie które

chodniki winny być wybudowane w pierwszej kolejności , ale
spotkać się z radnymi powiatowymi i ten temat omówić .

może należałoby

Wniosek komisji: Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska i Starosty Powiatu
Brzeskiego o zorganizowanie wspólnego posiedzenia merytorycznych komisji Rady
Miejskiej i Powiatu w temacie wspólnych inwestycji, współfinansowanych przez obie
jednostki
, w terminie
do połowy miesiąca września br. Głosowano
jednogłośnie
Starosta Ryszard Ożóg przybliżył komisji informacje dot. planów w zakresie
budowy Centrum Bibliotecznego w Brzesku .Tak faktycznie biblioteka powiatowa nie
istnieje tylko na papierze ,dlatego radnych powiatowych spoza gminy tak bardzo ta
inwestycja nie interesuje i podchodzą do niej z pewnym dystansem .
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Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek uważa ,że Centrum Biblioteczne byłoby
takim naszym wspólnym działaniem gminy i powiatu .Chcemy ożywić nasze
środowisko a jest to bardzo poważny temat bo niestety ale gmina sama tej budowy
nie udźwignie .
Naczelnik Bogdan Dobranowski poinformował ,że na ostatnim spotkaniu z
Panem Marszałkiem była podana informacja ,że nastąpi w niedługim czasie
likwidacja bibliotek pedagogicznych i księgozbiory zostaną przeniesione do biblioteki
publicznej dlatego też musimy skierować wniosek do powiatu o wsparcie finansowe
tej inwestycji pod nazwą Centrum Biblioteczno –Kulturalne.
Ponadto programy pomocowe nie pozwalają sfinansować zadania biblioteki
pedagogicznej ,dlatego chcemy zaprojektować pomieszczenie specjalnie dla
kultury
i tam będzie zgromadzony księgozbiór ,planujemy też zmienić nazwę
inwestycji na Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne.
Pan Naczelnik poinformował starostę ,że na odbiorze chodnika w Szczepanowie Pan
Vice starosta zadeklarował pomoc powiatu w budowie chodnika w Wokowicach –czy
pan starosta to potwierdza?
Starosta Ryszard Ożóg odpowiedział , chyba tak .
Ponadto naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił komisji wg. załącznika
do protokołu informację z wykonywanych inwestycji i remontów nawierzchni
chodników w gminie Brzesko w ramach środków budżetowych 2008 , a także
informacje nt. remontów dróg gminnych ,oraz jakie są plany wydziału na przyszłość.
Przedstawione zostały również przybliżone wielkości kosztów budowy ronda na
skrzyżowaniu ulic Solskiego-Szczepanowska i Okulickiego .Koszt budowy samego
ronda wynosi około 1.800 tysięcy złotych , przewidziano również ,że około roku2012
będzie ono całkowicie zakorkowane .Jest gotowy plan remontu ulicy Solskiego w
zakresie budowy kanalizacji ,nawierzchni asfaltowej i chodnika .Łącznie z budową
ronda koszt remontu tej ulicy wynosi około 7 mln złotych a bez ronda 6 mln i w tej
wersji jesteśmy zgodni partycypować w kosztach budowy jako gmina , w pewnym
procencie .W tym roku remont zostanie rozpoczęty od budowy kanalizacji sanitarnej
i opadowej ,koszt tej budowy 900 tysięcy złotych.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała pana naczelnika co dalej z
budową chodnika przy ulicy Staropolskiej i Szkolnej w Jadownikach.
Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział ,że gmina zna problem braku
bezpieczeństwa na tych ulicach w Jadownikach ,ale pan sołtys Gawiak apeluje do
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nas ,że ważniejsze jest wybudowanie chodnika w pierwszej kolejności na ulicy
Środkowej.
Ponadto pan naczelnik odpowiedział na zapytanie radnego Pasierba czy możliwa
jest realizacja remontu ulicy Solskiego bez budowy ronda i radnej Kramer czy w
najbliższym czasie jest zaplanowany remont chodnika na ulicy Browarnej od mostu
w kierunku bramy.
Ad.3. Przedstawienie informacji przez Naczelnika Wydziału Geodezji
Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa w tym pozyskiwanie terenów
do zasobów gminnych (pisemna informacja Naczelnika Wydziału).
Naczelnik Józef Makuch

przedstawił komisji wg. załącznika do protokołu

zestawienie dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych gminy w 2008
roku .
Komisja przyjęła powyższa informacje do wiadomości .
Kierownik referatu Ochrony Środowiska Henryk Piela przedstawił wg.
Załącznika do protokołu informacje z wykonania remontów dróg gminnych na terenie
miasta Brzeska w ramach środków budżetowych 2008 realizowanych w referacie
GKiOS.
W nawiązaniu do informacji członkowie komisji w dyskusji poruszali tematy dot:
 nawiezienia kruszywem ulicy Bujaka w Brzesku ,
 budowy ulicy Sikorskiego w Brzesku ,
 budowy wodociągu na ulicy Bagiennej i Wyspowej, został już zlecony projekt
budowy tego wodociągu zostanie on wykonany jeszcze w tym roku a środki na
realizację będą zabezpieczone w roku 2009.
 remontu ulicy Brzeskiej i Podmiejskiej .Ulica Brzeska będzie wykonana w tym
roku ,natomiast jest problem z ulicą Podmiejską bo wchodzą tam w grę
sprawy własnościowe.

W tym momencie godz.10.00 komisja rozpoczęła wspólne obrady z
Komisją Rewizyjną w temacie lokalizacji zjazdu z autostrady.
Wspólnemu posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Maria Kądziołka
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie połączonych komisji jak również
zainteresowani protestujący mieszkańcy Brzeska ul. Leśnej ,Wiejskiej i innych jak
również mieszkańcy Jasienia.
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Przewodniczący

Krzysztof

Ojczyk

poinformował

wszystkich

zebranych

mieszkańców że dzisiejsze wspólne posiedzenie ma na celu zapoznanie się radnych
z opracowanymi wersjami zjazdu z autostrady , dyskusja oraz zajęcie stanowiska na
pewno będzie bardzo pomocne dla pana Burmistrza do podjęcia ostatecznej decyzji
i przekazanie jej do GDDKiA.
Naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił wszystkim zainteresowanym na
mapach opracowane koncepcje zjazdu z autostrady w Jasieniu i Brzesku .
Po zapoznaniu się z planami lokalizacji zjazdu zgromadzeni na sali mieszkańcy
przedstawiali komisji swoje za i przeciw planom budowy zjazdu:
Pan Kapa Stefan –czy zastanawiano się kiedyś jakie miasto poniesie szkody
jeżeli zjazd z autostrady zostanie usytuowany ulica Leśną? Czy zastanawiano się
jaki będzie dodatkowy koszt realizacji tej inwestycji jeżeli jeszcze dojdzie do
wyburzenia ponad 18 budynków?
Pani Władysława Migda –kłócimy się wszyscy

a decyzje

na budowę są

sukcesywnie podejmowane i wydawane .Dlaczego Ministerstwo nie przekazało
naszej skargi –mieszkańców protestujących do rozpatrzenia przez sąd?
Przypomniała, że 26 listopada 2007 roku połączone dwie komisje RM w których
udział brał również radny Leszek Klimek jednogłośnie zaopiniowały wariant drugi
lokalizacji zjazdu a radny Klimek był za zjazdem. Dlaczego ten temat wrócił ,Jasień
krzyczy i protestuje a argumentów nie ma żadnych .P.Migda przytoczyła treść pisma
wystosowanego do Burmistrza Jana Musiała o wybranie takiego wariantu lokalizacji
zjazdu ,który byłby
najmniej szkodliwy dla mieszkańców, są argumenty
przejawiające za tym aby zjazd nie przebiegał ulica Leśną.
Radny Leszek Klimek odpowiedział ,że jego wypowiedzi w sprawie zjazdu są
jednoznaczne ,wszystko można zrobić ale tylko za zgoda mieszkańców.
Pan Marian Styrna przypomniał ,zjazd ulicą Leśną był planowany w latach 19641970 ale kto chodzi w butach które mają 40 lat. Należy szukać nowych rozwiązań
.Zgodnie z wszelakimi pismami to nie jest zjazd tylko tranzyt i takim stwierdzeniem
należy operować ,dlaczego my mieszkańcy mamy cierpieć za czyjeś niefortunne
decyzje sprzed lat. Trasy tranzytowej nie buduje się na pięć lat tylko na wieczność
,czy w tym przypadku nie chodzi o jakiś lobbing bo w ostatnim czasie pojawia się
wielu chętnych inwestorów którzy chcą nabyć grunt przy trasie zjazdu? Jeżeli taki
zjazd zostanie zlokalizowany w mieście to ludzie będą z tego tytułu cierpieć
zdrowotnie a nam protestującym niestety ale zależy na zdrowiu tych mieszkańców.
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Radna Jadwiga Kramer- uważa ,że

zjazd ulicą Leśną nie daje żadnych

możliwości wyprowadzenia tranzytu z miasta i możliwości innych rozwiązań.
Pan Adam Rzenno zwrócił uwagę ,że za granicą zjazdy

z autostrad są

lokalizowane nawet 10 km poza miastem i nic się nie dzieje .Tak radni jak i władze
gminy muszą mieć świadomość że miasto Brzesko nie rozwija się bo brak jest
odpowiednich terenów do tego celu .
Pani Janina Przybyło przypomniała ,że kupując działkę pod swój dom miasto
kończyło się na ulicy Kosynierów ,dziś miasto kończy się na ulicy Topolowej .Za 20
lat ulica Poprzeczna będzie przebiegać środkiem miasta .Należy urządzić
dla
mieszkańców chodniki, ścieżki rowerowe , a nie wyburzać domów mieszkalnych bo
to jest dla każdej rodziny ogromną tragedią tak jak w jej przypadku , gdzie planuje się
do wyburzenia jej budynek i nikt jej do chwili obecnej o tym nie poinformował i
zakłóca się jej spokój.
Pan Wiesław Łagosz odpowiedział radnej Kramer ,że teren przez który planuje
się zjazd w Jasieniu jest terenem bardzo podmokłym i nie nadaje się aby
prowadzone były na nim jakieś głębsze prace budowlane .
Pan Adam Rzenno – jeżeli teren jest faktycznie podmokły a władzy zależy na
życiu i zdrowiu swoich mieszkańców to winniście sprawdzić jak to robią Niemcy
,którym właśnie zależy na zdrowiu i życiu mieszkańców .Nie ma żadnej opcji aby
zjazd został zlokalizowany na terenach zamieszkałych należy go bezwzględnie
przenieść poza miasto.
Pan Janusz Macheta główna nitka zostanie w mieście ,ale dalsza cześć miasta
kiedyś będzie musiała zostać rozbudowana –pomyśleliście o tym!
Pani Agnieszka Śledź –jeżeli zjazd będzie przebiegał przez tereny zamieszkałe
to z tego tytułu będzie zbyt duży ruch i zanieczyszczenie powietrza .Ani ul. Lesna
ani Jasień nie są najlepszym rozwiązaniem tej lokalizacji ,należy pomyśleć o
wspólnym zjeździe Bochni i Brzeska.
Pan Adam Rzenno zapytał jak ten temat
decyzyjności?

będzie wyglądał pod

kątem
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Radna Maria Kądziołka odpowiedziała ,komisje jeszcze raz na dzisiejszym
posiedzeniu zapoznają się z planami zjazdu i pismami w tej sprawie złożonymi do
Biura Rady Miejskiej .Na sesji zostanie wyrażona opinia i przekazana zostanie ona
do Burmistrza.
Naczelnik Bogdan Dobranowski wyjaśnił ,że GDDP wystąpiła do Burmistrza o
opinie w sprawie zjazdu .Burmistrz wysłucha wszystkich opinii za i przeciw i również
wyrazi tylko opinię .Generalna Dyrekcja wszystkie opinie zgromadzi i przedstawi je
Wojewodzie a Pan Wojewoda wyda decyzję lokalizacyjną.
Pani Janina Przybyło

skoro jej budynek mieszkalny jest w planach do

wyburzenia to, dlaczego do dziś nikt się z nią nie skontaktował aby ją o tym
poinformować.
Radna Maria Kądziołka poinformowała ,że pan Burmistrz jest na krótkim urlopie
i wszystkie dzisiejsze głosy państwa w dyskusji zostaną mu przekazane.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zwróciła uwagę , aby nie mówić jej że nikt
z mieszkańcami na temat lokalizacji zjazdu nie rozmawiał , bo ona sam zawsze
dysponuje swoim czasem dla potrzeb mieszkańców i była również obecna z
komisja której przewodniczy na wielu spotkaniach organizowanych
przez
mieszkańców w sprawie zjazdu .
Pan Marian Styrna najwyższy czas aby rozmowy ze społeczeństwem

były

kontynuowane i odbyły się konsultacje , bo jak na razie nikt tego z nami nie
konsultował.
Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę ,że najważniejsza jest opinia burmistrza
w tej kwestii i zapewne pan wojewoda do niej się ustosunkuje. Nieprawdą jest że
radni się tą sprawą nie interesują bo analizujemy na komisjach każde pismo jakie do
nas wpłynie.
Pani Władysława Migda- ta dzisiejsza dyskusja

winna toczyć się

dużo

wcześniej. Dziś jest trudna sytuacja bo są już pewne wdrażane rozwiązania.
Osobiście była w Krakowie i sprawdziła ,że jest już wydana decyzja środowiskowa
na budowę autostrady a następna będzie decyzja lokalizacyjna .Jeżeli nie będzie w
sprawie zjazdu opinii burmistrza to GDDP przyjmie takie rozwiązanie jakie jej będzie
odpowiadać .Jeżeli brak jest stanowiska burmistrza w kwestii lokalizacji zjazdu to
dlaczego postępowanie już trwa –mówi to z pełną odpowiedzialnością za swoje
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słowa .Do decyzji lokalizacyjnej na budowę autostrady jest dołączony 400 metrowy
odcinek ulicy Leśnej .
Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział ,aby Generalna Dyrekcja
mogła złożyć wniosek o decyzję środowiskową to potrzebna jest jeszcze decyzja
Burmistrza.
Radna Maria Kądziołka na dzisiejszym spotkaniu zapoznaliśmy się jako radni z
planami i wypowiedziami zainteresowanych mieszkańców .W miesiącu sierpniu na
pewno zostanie zwołana sesja i ostatecznie rada wypowie się w temacie zjazdu.
Radny Stanisław Milewski zapytał ,co mamy powiedzieć jako radni pozostałym
mieszkańcom naszego miasta i gminy ,czy jesteście za tym aby zjazd był w Brzesku
czy nie ?
Mieszkańcy chórem oświadczyli, że nie!
Pani Agnieszka Śledź - stwierdziła ,że jako mieszkańcy Jasienia jesteśmy za
tym aby jak najbardziej zjazd był w Brzesku ,ale aby był tam zlokalizowany gdzie go
planowano , jeszcze 4 lata temu nikt nie mówił o jakichkolwiek planach lokalizacji
zjazdu w Jasieniu.

Na tym wspólne posiedzenie komisji i spotkanie z mieszkańcami zostało
zakończone.
Obrady trwały od godz.8.00-12.00

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

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

