
P R O T O K Ó Ł  NR  4/2011 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 
14  marca  2011 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na 
posiedzenie według załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu 
przewodniczyła radna Katarzyna Pacewicz Pyrek Przewodnicząca 

Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia, który 
członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie.  

 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek przedstawiła 
porządek posiedzenia Komisji GKOŚiR oraz poddała go pod głosowanie.  

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
2. Omówienie nowego systemu gospodarki odpadami- wizja lokalna na terenie 

BZK.  
3. Funkcjonowanie Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plany 

inwestycyjne i możliwości zwiększenia zasobów mieszkaniowych-wizja 
lokalna zasobów. 

4. Ocena funkcjonowania Spółki MPK –wizja lokalna. 
5. Wizja lokalna na terenie Gminy Brzesko dot. wniosków mieszkańców 

skierowanych do rozpatrzenia komisji.  
6. Informacja o realizacji wniosków komisji za rok 2010. 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji, 

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej. 

 

Ad.  1 
     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokoły 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z  
dnia 16  lutego  2011 roku wyłożone zostały w Biurze Rady Miejskiej. W związku  
z czym  zapytała, czy do protokołów są uwagi i wnioski? Członkowie Komisji nie 
wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała je pod 

głosowanie.  
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Komisja udała się na wizję lokalną:  
 
Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4, Ad 5  
 
Omówienie nowego systemu gospodarki odpadami- wizja lokalna na terenie 
Brzeskiego Zakładu Komunalnego. 



Funkcjonowanie Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plany 

inwestycyjne i możliwości zwiększenia zasobów mieszkaniowych- wizja 
lokalna zasobów. 
Ocena funkcjonowania Spółki MPK –wizja lokalna. 
Wizja lokalna na terenie Gminy Brzesko dot. wniosków mieszkańców 
skierowanych do rozpatrzenia komisji.  
 
Ad. 6 Informacja o realizacji wniosków komisji za rok 2010. 
 
Komisja otrzymała pisemną informację na temat realizacji wniosków komisji za rok 
2010. O ewentualnych uwagach i wnioskach do przedstawionej informacji, 
członkowie przedstawią na kolejnym posiedzeniu komisji.  
 
Ad. 7 Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do 
komisji, zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej. 
 
Naczelnik UM w Brzesku Józef Makuch przedstawił sprawę wniosków 
mieszkańców Bucza w sprawie zmian ulic.  Po całej procedurze formalno-prawnej, a 
trwającej przez wiele miesięcy w kwestii zmian numeracji dla nieruchomości zabudowanych 
wraz z nadaniem drogom we wsi Bucze nazw ulic Wydział GGMR przystąpił kilka dni temu do 
przeprowadzenia w terenie operacji. Wówczas to pojawiły się u Sołtysa pisma mieszkańców o 
zmianę nazw niektórych ulic. 
Pierwsze dwa pisma dotyczą ulicy Adolfa Szyszko Bohusza. W drugim piśmie nie podoba się 
mieszkańcom ulica Trakt Szczepanowski. 
O nadaniu drogom we wsi Bucze nazw  ulic mówiło się od kilku lat. Mieszkańcy mieli na to 
wiele czasu, aby zastanowić się i wnieść propozycję dla własnej ulicy. W momencie  
przystępowania do operacji to niektórzy z nich się obudziło, że nie pasuje taka nazwa ulicy 
jaka została uchwalona. Pragnę przypomnieć, iż zanim Rada Miejska podejmowała stosowną 
uchwałę były podjęte wcześniej dwie uchwały tj. przez Zebranie Wiejskie i Radę Sołecką wsi 
Bucze. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską musiała ona przejść pewną obowiązującą 
procedurę poprzez opublikowanie jej w Dzienniku Województwa Małopolskiego. Na chwilę 
obecną chcąc zmienić nazwę ulicy należałoby przejść podobną wielomiesięczną procedurę. 
Tylko jest pytanie: kto poniesie z tego tytułu odpowiedzialność i koszty za całe postępowanie. 
Mam na myśli: zmiany dowodów rejestracyjnych pojazdów, treści pieczątek firm, zmian 
tablic nazw ulic i tabliczek na budynkach mieszkalnych, zmian w ewidencji ludności, w 
księgach wieczystych, podatkach, ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo 
Powiatowe oraz zmian adresów w firmach, które sprzedają media takie jak: gaz, wodę, 
kanalizację, wszelkiego rodzaju usługi teletechniczne i internetowe.  
 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, po dyskusji i analizie 
przedstawiła wniosek i poddała go pod głosowanie.  

 
Komisja negatywnie opiniuje wnioski mieszkańców w sprawie zmian ulic w Buczu.  

Głosowano jednogłośnie.  

 
Następnie Przewodnicząca podjęła następujące wnioski po odbyciu wizyt lokalnych: 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby dokonać zmiany w Statucie Spółki 
BZK dopuszczający możliwość wykonywania usług komunalnych bezprzetargowo na 
rzecz Gminy Brzesko.   
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć możliwość wniesienia 
aportem budynku przy ul. Placów Zwycięstwa 4, do spółki MZGM. 



Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by  utwardzić i położyć asfalt na os. Na 
Stoku w Mokrzyskach w części nieobjętej „płytami” od ul. Gibałówka.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by odwodnić i udrożnić rowy 
melioracyjnie przy ul. Piłkarskiej w Buczu.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wykonać chodnik wraz  
z odwodnieniem w miejscowości Bucze przy ul. Okulickiej wzdłuż Kościoła.  
Głosowano jednogłośnie.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wymienić stolarkę okienną  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu jako zadanie pilne.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poinformowano komisję  
o rozstrzygnięciu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na tereny 
budowlane w miejscowości Bucze, przy ul. Pagorek.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by drogowcy przedłożyli sposób 
rozwiązania komunikacyjnego połączenia drogi z posesją przy ul. Ks. Mazurkiewicza 
113, Jasień.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja widzi potrzebę wykonania drogi przy ul. Kasztanowej w Okocimiu,  
a decyzję o wskazanie dróg na terenie sołectwa jakie zostaną wykonane w tym roku, 
pozostawia Radzie Sołeckiej.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja pozytywnie opiniuje zakup dwóch wiat przystankowych  
( na ul. Prokopa-przy Szkole Podstawowej Nr1, oraz na ul. Witosa naprzeciw sklepu 
p. Grodnego)  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje Burmistrza Brzeska, by przedstawić koszt wykonania parkingu 
utwardzonego „szlaką” w okolicach Kościoła Parafialnego w miejscu wskazanym 
przez Radę Sołecką na terenach gminnych.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wykonać nakładkę asfaltową od drogi 
głównej do hali sportowej od strony cmentarza w miejscowości Okocim. 
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystosować stosowne pismo do 
właściciela rzeki Uszwicy oraz innych cieków wodnych o uprzątnięcie zalegających 
na brzegach śmieci, połamanych drzew i krzaków i innych przeszkód mogących 
utrudniać swobodny przepływ wody.  
Głosowano jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Spółki MZGM. 
Komisja pozytywnie opiniuje funkcjonowanie MPK w Brzesku.  
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody.  
Głosowano jednogłośnie.  
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie ostatecznych 
negocjacji z Panią M.B w sprawie chodnika przy ul. Jasnej w Brzesku.  
Głosowano jednogłośnie.  
 
Kierownik UM w Brzesku Henryk Piela, przedstawił i omówił propozycje 
remontów w zakresie dróg, chodników, oświetleń ulic. Kwota ogółem na nakładki 
asfaltowe (miasto i gmina) - 630 tysięcy. Na miasto ok. 258 tys. złotych, na gminę 



ponad 332 tys. złotych. Na oświetlenia ogółem jest przeznaczonych środków 80 
tysięcy złotych.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał, czemu 
więcej środków na sołectwa.  
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że w ostatnim czasie na 
miasto zostało dużo przeznaczonych środków finansowych dużo zostało 
wykonanych prac, a w gminie drogi są w bardzo złym stanie i należy gminie 
przeznaczyć więcej środków.  
Kierownik UM w Brzesku Henryk Piela, omówił miejsca planowanych remontów 
dróg oraz chodników na poszczególne sołectwa oraz miasto.  
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poruszył sprawę remontu Os. Na Stoku  
w Mokrzyskach, aby radni wzięli pod uwagę tą drogę do planowanych remontów.  
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że po wizji 
lokalnej na terenie, komisja podjęła wniosek z tym związany.  
Zapytania radnych:  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę 
utwardzenia drogi od strony parkingu, obok Kościoła w Okocimiu.  
Pani Lidia Góra mieszkanka Brzeska z Osiedla Kopaliny-Jagiełły, zapytała co 
radni robią w sprawie zaśmiecania Brzeska w postaci psich odchodów oraz śmieci. 
Pomysłów można znaleźć mnóstwo, czy była by możliwość jakąś część funduszy 
przeznaczyć na oczyszczanie. Rynek jest czysty, lecz obrzeża miasta są w fatalnym 
stanie. Według niej powodem jest zbyt mała ilość koszy na śmieci, oraz poddała aby 
zobowiązać prywatnych właścicieli do sprzątania swoich działek.  
Kierownik UM w Brzesku Henryk Piela poinformował, że przy alejce między os. 
Jagiełły a ul. Królowej Jadwigi są trzy kosze na śmieci.  
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że został zorganizowane 
trzy akcje sprzątania gminy, tylko część mieszkańców brała w tym udział. Niektórzy 
chodzili i śmiali się z nas, zachęcaliśmy szkoły aby wzięły udział.  
Pani Lidia Góra mieszkanka Brzeska z Osiedla Kopaliny-Jagiełły, widocznie to 
nie zdało egzaminu.  
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, dodała, że same kosze nie 
„załatwią” sprawy, dopóki mentalność mieszkańców się nie zmieni to nie jest się  
w stanie nic wykonać. 
Kierownik UM w Brzesku Henryk Piela, mieszkańcy śmiecą, gmina sprząta i tak 
jest na okrągło, kosze tu nic nie zmienią, jeśli go nie ma w pobliżu to będzie za 100 
metrów.  
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, miasto dało firmie BZK urządzenie do 
sprzątania miasta, miasto jest na okrągło sprzątane. Przeznaczaliśmy znaczne 
środki na sprzątanie miasta, są zakupione co roku kwietniki, większe ilości koszy 
na śmieci.  
Kierownik UM w Brzesku Henryk Piela, miasto choćby nie wiadomo co 
wykonywało, jak jeden mieszkaniec nie będzie pilnował drugiego. Niech sąsiad 

zwróci uwagę na sąsiada, taki system jest w Austrii i Niemczech- i to się sprawdza.  
Radny Edward Knaga, ja w ubiegłym roku próbowałem trzy razy wyprowadzałem 
dzieci i nie jest to prosto wyprowadzić dzieci ze szkoły. Muszą rodzice wyrazić zgodę 
że ich dzieci mogą wyjść sprzątać a mieszkańcy osiedla nie wyjdą- tak to niestety 
wygląda. W tamtym roku zostało zakupionych na osiedlu Jagiełły 3 kosze, a po nocy 
już ich nie było.  
Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, dodał poinformował, że co roku jest 
wysyłane jest pismo do zarządców osiedli z upomnieniami i przypomnieniami, że w 
okresie wiosennych po zimie zaśmiecanie wychodzi. Poza tym bierzemy 
bezrobotnych którzy sprzątają tereny częściowo gminne, oraz występujemy również 
do prywatnych właścicieli z upomnieniami gdzie w sposób rażący jest 



zanieczyszczona, gdzie zgłaszają nam radni, sołtysi, zarządcy osiedli. Co wiosnę są 
czynione takie prace.  
Radny Edward Knaga, poruszył sprawę oświetlenia wzdłuż ul. Jodłowskiej oraz 
zaasfaltowania i ubicia drogi na ul. Wiejskiej.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poruszył  
w dyskusji sprawę ul. Partyzantów- dotyczącą miejsc parkingowych.  
Radna Anna Lubowiecka, przedstawiła sprawę oświetleń na ul. Stojałowskiego  
w Szczepanowie.  
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poruszyła sprawę budowy 
hali przy szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. 
Kierownik UM w Brzesku Henryk Piela, omówił realizację wykonywanych 
dokumentacji na oświetlenia.   
Po dyskusji i analizie Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek przestawiła 
opinię i poddała go pod głosowanie.  
 
Komisja pozytywnie opiniuje propozycje Wydziału Wydział Infrastruktury 
Technicznej i Komunalnej UM w Brzesku w sprawie modernizacji dróg, chodników 
oraz oświetleń.  
Głosowano jednogłośnie.  
 
 
 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   
Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1300 

 
 

 
 
                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony  

                                                         Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku                                                                        

 
 Protokołowała 

                                                                        mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                     
Joanna Szczepka 

 


