P R O T O K Ó Ł NR 14/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu:
16 stycznia 2012 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. Wizja lokalna na kręgielni i na basenie.
2. Informacja na temat funkcjonowania BOSIR i zarządzanych przez BOSIR parkingów.
3. Informacja RPWIK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie wody i
odprowadzenia ścieków.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1 Wizja lokalna na kręgielni i na basenie.
Przewodnicząca Komisji Pani Katarzyna Pacewicz- Pyrek, po odbyciu wizji lokalnej
na terenie Gminy Brzesko oraz kręgielni i na basenie przedstawiła następujące wnioski i
poddała je pod głosowanie:
Komisja po odbyciu wizji lokalnej na kręgielni w Brzesku, wnioskuje do Burmistrza Brzeska,
by

zwiększyć

zatrudnienie

o

jeden

etat

jako

konserwator

i instruktor.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości zatrudnienia jednego
kontrolera

do

obsługi

parkingów.

Głosowano:

5za,

2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek o zakup części gruntu gminnego,
oznaczonego Nr 1333 położonej przy ul. Górnej w Jasieniu.
Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zobowiązanie przez Burmistrza
Brzeska prezesa spółki MPK w Brzesku o pozyskiwanie reklamodawców, zarówno na
powierzchni autobusów, przystanków jak i ogrodzenia bazy BZK. Głosowano jednogłośnie
Ad. 2 Informacja na temat funkcjonowania BOSIR i zarządzanych przez BOSiR
parkingów.

Ad. 3 Informacja RPWIK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie
wody i odprowadzenia ścieków.
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, przedstawił informację o taryfach wysokości cen za
dostarczenie wody i za ścieki, to co zostało ustalone.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz -Pyrek, poinformowała, że życzyła by
sobie na przyszłość, aby informację w/w radni otrzymywali na piśmie wcześniej, oraz aby
ceny były brutto już a nie netto. Ceny są generalnie są coraz wyższe, przy obecnej sytuacji co
wszytko rośnie na rynku, nie jest to powód do radości dla nas wszystkich.
Radny Adam Kwaśniak, zapytał, czy nie dało się sprzedać tej wody browarowi.
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, od kilku lat powtarzam, że do momentu jak nie
wybuduje drugiej nitki magistrali zasilającej zbiorniki nie sprzedam nigdzie wody.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odniósł się do prezesa, że rozmowy należy
podejmować, aby mieć większą liczbę odbiorców.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następujące wnioski:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by podjąć rozmowy w sprawie sprzedaży wody
przez RPWiK Calsberg-owi Polska i sfinalizować je stosowną umową. Głosowano
jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zintensyfikować działania, mające spowodować
przyłączenie się obywateli do istniejących już sieci kanalizacyjnych. Głosowano jednogłośnie.
Radny Piotr Wyczesany, zapytał, co jest powodem, że mieszkańcy się niechętnie
podłączają, jak nie ma przyłącza to wszyscy się domagają a jak zostanie wybudowany to nie
ma chętnych.
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, społeczeństwo nasze tą świadomość ma różną, do tej
pory wylewali po rowach, ciekach nic nie płacili. Ci którzy właśnie najwięcej krzyczą, żeby
wybudować, a potem gdy jest wybudowane to nie podłączają się, wszystkie gminy to
przerabiają. Jak przymusić obywatela prawnie do przyłączenia się?! Prawny aspekt ma tylko
gmina, może to zrobić nadając decyzję. Egzekwowanie tu jest problem, Gmina Dębno zrobiła
to tak, że kierują sprawę wyżej czyli do sądu, tam dostają nakazy.
Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Po odbyciu wizji lokalnych, oraz zapoznaniu się z pismami, uchwałami skierowanymi na
merytoryczną komisję, po dyskusji i analizie Przewodnicząca komisji podjęła następujące
wnioski:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w sprawie pisma Pana J.G zawrzeć
porozumienie między stronami z uwzględnieniem interesu gminy. Głosowano jednogłośnie.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na następne posiedzenie komisji przygotować
kompleksową

informację

na

temat

funkcjonowania

Placu

Targowego.

Głosowano

jednogłośnie.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani M.G w sprawie usług autobusowych MPK linii
Nr 5.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił jak przebiegło zebranie sołeckie
w miejscowości Mokrzyska, członkowie rady sołeckiej przedstawili swoją opinię dot.
zagospodarowania środków ze sprzedaży Domu Strażaka w Mokrzyskach.
Radna Anna Lubowiecka, poinformowała, że pani dyrektor szkoły przedstawiła treść tego
pisma lecz nie zostało one rozpatrzone przez radę sołecką.
Komisja wnioskuje po zapoznaniu się z pismem od Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Mokrzyskach, wnioskuje do Burmistrza Brzeska, mając na uwadze zły stan szkoły i słuszne
argumenty dyrekcji szkoły, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży Domu Strażakach
w Mokrzyskach, przeznaczyć na remont szkoły zwłaszcza, że jest to kwota, która
prawdopodobnie wystarczy na całościowy remont w szkoły. Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały w sprawie pozbawienia statutu
pomnika

przyrody,

mając

na

uwadze

tragiczny

stan

drzewa

i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dokonać nowych nasadzeń na terenie Gminy Brzesko.
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadanie nazwy drodze
położonej w Sterkowcu.
Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o powołanie straży miejskiej w liczbie
przynajmniej trzech osób i argumentuje swój wniosek tym, że straż miejska jest w stanie
utrzymać się z egzekwowania kar za np. : nielegalne wylewanie ścieków, palenie plastików,
wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, parkowania niezgodnie z przepisami ruchu
drogowego. Komisja wnioskuje również o przedłożenie stosownego projektu uchwały w tej
sprawie na najbliższe posiedzenie sesji. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Pan Antoni Pilch mieszkaniec Jasienia, odczytał treść pisma w sprawie budynku
dworca PKP w miejscowości Jasień oraz przedstawił jak wyglądała korespondencja między
urzędem.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, po odczytaniu treści pisma,
poinformowała, że kompetencje w tej sprawie nie są do tej komisji, ten temat wywołał sam
pan, komisja jest otwarta, więc każdy może na nią przyjść. To nie należy do kompetencji
gminy, tylko PKP- PKP bierze pieniądze z bilety, jeżeli chce żeby mieszkańcy w ludzkich
warunkach korzystali z tego dworca, to powinna im zapewnić jakiś miły przystanek czy
poczekalnię. My jako gmina, wezwaliśmy przedstawicieli PKP, zorganizowaliśmy spotkanie,

wysyłaliśmy pisma, Państwo wiecie jak wygląda ich struktura- nie wiadomo do kogo się
zwrócić, mieliśmy przykład na tym spotkaniu w którym pan również uczestniczył. Poczekalnia
dworca w Jasieniu nie jest sprawą gminy, moim zdaniem.
Pan Antoni Pilch mieszkaniec Jasienia, mam pisma i wnioski jakie były podjęte na
komisji, podpisane przez Krzysztofa Ojczyka. Jesteśmy tu po to, żebyśmy powiedzieli i mamy
takie prawo. Na ostatniej komisji powiedziane było, że „Pilch sobie tak umyślał”.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, czy w protokole to Pan znalazł?
Czy te słowa: „Pilch sobie tak umyślał” czy znalazł to Pan w protokole?
Pan Antoni Pilch mieszkaniec Jasienia, do protokołu nie mam wglądu.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, protokoły są do wglądu, po
przyjęciu zamieszczane są na internecie. Proszę mi nie zarzucać, że coś takiego padło na
komisji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, własność budynku jest własnością kolei. Kolej
ma pięćdziesiąt kilka spółek, bierze są to pieniądze. Wiemy że inwestycje ruszyły i sieć
trakcyjna jest cała remontowana od Krakowa do Rzeszowa i w przyszłym roku będzie to
zamknięta inwestycja włącznie z remontem Jasienia. W tym momencie, to co pan mówi, że
my mamy robić cudzą rzecz jest niedorzeczne.
Naczelnik GGMR Józef Makuch, korespondencja była nawiązana z PKP Warszawą z PKP
Krakowem, wynika jednoznacznie, że teren ten jest PKP Kraków. Kraków postawił takie
warunki, że oni są gotowi wyremontować ten obiekt, dach, okna itd. tylko warunkiem jest
taki, jeżeli zostanie spisana umowa albo z jednostką sam. teryt. albo z innym podmiotem
gosp. na użytkowanie tego obiektu. Problem rozbija się o sposób zabezpieczenia przez okres 3
lat, prowadziliśmy rozmowy z firmą ochroniarską, gdybyśmy chcieli spisać umowę z nimi
w celu zabezpieczenia tego obiektu przez pracowników firmy ochroniarskiej za okres 3 lat jest
to koszt około 50 tys. złotych.
Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, wyjaśnił, że są to duże koszty zabezpieczenia tego
budynku. Obiekt jest własnością PKP więc to PKP stawia warunki, jeżeli Państwo oczekujecie
tego, aby nie stać na wietrze, żeby śnieg nie zasypywał pasażera który czeka na pociąg, to
damy ofertę dziesięć razy tańszą, postawimy wiatę taka która szczelnie otuli pasażera
oczekującego na pociąg.
Pan Antoni Pilch mieszkaniec Jasienia, ja bym się chciał odnieść do konkretów. Chce
konkretnej odpowiedzi.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, ale Pan chce odpowiedzi od
PKP, my nie mamy wpływu na czas odpisywania pism od PKP z Krakowie. Padła konkretna
propozycja ze strony urzędu co Pan na to?

Pan Antoni Pilch mieszkaniec Jasienia, czy ktoś zabiega do kolei?! Wiaty są i budynek
stoi, ten budynek jest sprzedany. Jeżeli poczekalnia jest wybudowana czynem społecznym, to
niech ona służy naszym mieszkańcom.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, mnie się propozycja urzędu podoba, jeżeli PKP
nie daje nam możliwości nic zrobić to my nie będziemy się spierać. Każą nam płacić za coś co
nie jest nasze, my mamy wynająć budynek od nich, przecież jest to niedorzeczne?!
Mieszkaniec wsi Jasień Pan Andrzej Gorzeń jest propozycja wiaty, to na pewno też
kosztuje. My mieszkańcy nie mamy zbyt wielkich wymagań, chcemy żeby nasze
społeczeństwo w godnych warunkach oczekiwali na pociąg.
Z-ca

Burmistrza

Brzeska

Jerzy

Tyrkiel,

ponownie

przedstawił

alternatywę

przedstawioną wcześniej, dodając, że gminę taka wiata będzie kosztowała około 50 tys.
złotych. Uważa, że jest to dobre rozwiązanie, decyzja należy do mieszkańców.
Po uzgodnieniach zamontujemy wiatę, chcemy pomóc i zakończyć ten spór.
Przewodnicząca

komisji

Katarzyna

Pacewicz-Pyrek,

została

przedstawiona

propozycja, teraz zapytam czy ją Państwo akceptują?
Mieszkaniec wsi Jasień Pan Andrzej Gorzeń, poinformował, że dobra jest to
koncepcja, lecz przedstawił swoją koncepcję wykorzystania wiaty, która juz stoi, mniejszym
kosztem.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyraził swoje zdanie, że pomysł Pana Andrzeja
Gorzenia mu się podoba.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, po dyskusji i przedstawionej
koncepcji mieszkańca Jasienia, zapytała czy odpowiada to wszystkim członkom którzy
przyszli na posiedzenie komisji. Członkowie wyrazili zgodę. Po przedstawionych koncepcji
poddała pod głosowanie poniższy wniosek:
Komisja pozytywnie opiniuje propozycję urzędu oraz drugą alternatywną propozycję
mieszkańca Jasienia - Pana A. G. w sprawie przystanku na dworcu PKP w Jasieniu, celem jej
realizacji. Głosowano jednogłośnie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1300
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