
P R O T O K Ó Ł  NR  15/2012 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 
8 lutego 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 w Okocimiu.  

2. Wizja lokalna w RCKB i MOK w Brzesku. 

3. Ocena funkcjonowania MPEC.    

4. Informacja na temat funkcjonowania Placu Targowego. 

5. Informacja o realizacji wniosków komisji za rok 2011. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Ad. 1  Wizja lokalna w Okocimiu.  

Ad. 2 Wizja lokalna w RCKB i MOK w Brzesku.  

Po odbyciu wizji lokalnych Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła 

następujące wnioski i poddała je pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w Regionalnym Centrum Kulturalno-

Bibliotecznym w Brzesku zatrudnić jedną osobę obsługi technicznej. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w sali tanecznej w Regionalnym Centrum 

Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku zabezpieczyć kolumny odpowiednim materiałem, by ni 

stanowiły zagrożenia dla osób tańczących. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wygłuszyć pomieszczenie do prób muzycznych 

w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku, co pozwoli na efektywniejsze 

wykorzystanie tego pomieszczenia. Komisja proponuje, by na ten cel poszukać środków 

pozabudżetowych. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by osłonić scenę z obydwóch stron  

w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku po obu stronach  

i jednocześnie utworzyć kulisy. Głosowano jednogłośnie.  



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by opracować koncepcję i wykonać poszerzenie 

sceny w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zamontować rampę  

a na niej oświetlenie punktowe jakie jest konieczne dla występujących na scenie artystów.  

Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zamontować profesjonalny uchwyt na rzutnik 

w sali audiowizualnej w RCKB. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by jak najszybciej dokonać remontu dachu 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku a środki na ten cel, starać się zdobyć poza budżetem. 

Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dokonać izolacji budynku Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Brzesku z powodu widocznej wilgoci w Piwnicy Brzeskiej. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dokonać remontu sali wystawowej w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Brzesku i poszukać na ten cel środków pozabudżetowych. Głosowano 

jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przygotować kompleksową informację na 

temat sytuacji prawnej i własnościowej ul. Św. Jana w Okocimiu przez odpowiedni wydział, 

na następne posiedzenie komisji. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na wiosnę utwardzić ulicę Wodną  

i zlikwidować wszelkie, ogromne nierówności. Głosowano jednogłośnie. 

 

Ad. 3 Ocena funkcjonowania MPEC.    

 

Prezes MPEC Adam Zydroń, przedstawił najważniejsze informacje dotyczące 

funkcjonowania spółki.  

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski, poinformował, że rok 2011 był dobrym rokiem dla 

działania spółki. Omówił budowę kotłowni na biomase w Buczu.  

Pani księgowa ze spółki MPEC przedstawiła członkom komisji, jakie przychody ze sprzedaży 

uzyskała spółka w 2011r.  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, przedstawił sprawę koncepcji i planów 

termomodernizacji budynków gminnych.  

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, wyraziła zadowolenie  

z osiągnięć oraz idei na kolejne lata spółki MPEC.  

Radny Adam Kwaśniak, zapytał, jakie są ceny węgla w spółce. 

Prezes MPEC Adam Zydroń, odpowiedział jak kształtują się ceny za tonę węgla: 700 zł  

z polskiego węgla „Janina”, 860 zł. kostka, 800 zł.  „orzech”.  



 

 

Ad. 4 Informacja na temat funkcjonowania Placu Targowego. 

 

Informację na temat Placu Targowego, przedstawił Inspektor UM w Brzesku Zdzisław 

Grzegorzek. (Załącznik do protokołu Nr 1)  

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz – Pyrek, dodała, że Plac Targowy 

dobrze jest administrowany oraz utrzymywana czystość.   

Uwag i pytań brak do złożonej informacji.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o budowę nowoczesnego budynku, mieszczącego 

pomieszczenia administracji i sanitariaty na Placu Targowym  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pokrycie asfaltem, części Placu Targowego na 

którym odbywa się handel meblami. Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 5 Informacja o realizacji wniosków komisji za rok 2011. – temat ten został 

przeniesiony na następne posiedzenie komisji.  

 

Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski. – brak.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1200 

 

 
                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony  

                                                         Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku                                                                        

 
 Protokołowała 

                                                                        mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                     
Joanna Szczepka 


