
P R O T O K Ó Ł  NR  17/2012 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 
18 kwietnia 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 cmentarzach znajdujących się na terenie Brzeska. 

2. Ocena funkcjonowania dróg gminnych – wizja lokalna. 

3. Omówienie realizacji wniosków za rok 2011. 

4. Analiza wykonania budżetu za rok 2011. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Ad. 1  i Ad. 2 Wizja lokalna na cmentarzach znajdujących się na terenie 

Brzeska. Ocena funkcjonowania dróg gminnych – wizja lokalna. 

 

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

następujące wnioski i poddała je pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby rozważyć możliwości wprowadzenia 

tzw. „zegarów parkowania”- czasowych biletów bezpłatnych  

w części bezpłatnych parkingów. ( w załączeniu projekt graficzny zegara).  

Głosowano jednogłośnie.  

Po odbyciu wizji lokalnej oraz wniosku mieszkańców z ul. Kasprowicza-boczna  

w Jasieniu w sprawie zamontowania 3 lamp oświetleniowych, komisja opiniuje wniosek 

pozytywnie z uwagą, że istnieje możliwość zamontowania lamp na istniejących już 

słupach. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w trosce o pamięć o naszych znakomitych 

przodkach i zabytkowych grobowcach, zwrócić się do parafii o zinwentaryzowanie 

grobów aktualnych do pochówku oraz grobów, które są nieczynnymi  



z wyszczególnieniem grobów mieszkańców zasłużonych dla miasta i podjąć działania o 

uznanie tego cmentarza jako zabytkowy. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do Gminy Żydowskiej  

o wycięcie tzw. „samosiejek” na terenie cmentarza stanowiącego własność Gminy 

Żydowskiej. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na ul. Wodnej, ul. Bujaka  

w Brzesku zlikwidować ubytki w nawierzchni i zasypać kruszywem. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poprawić stan przejezdności  

na ul. Elektrycznej w Brzesku, a w latach przyszłych zaprojektować właściwą ulicę. 

Głosowano jednogłośnie.  

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, odczytała pismo sołtysa 

Jadownik na wniosek mieszkańców w sprawie ul. Bujaka.  

Pan Paweł Machowski – mieszkaniec ul. Bujaka, przedstawił sprawę braku dojazdu do 

działek oraz spór właścicieli działek przylegających do tej drogi.  

Naczelnik Wydziału GGMiR Józef Makuch, wyjaśnił, że od 2000r. został wykonany 

plan szczegółowy osiedla Słoneczne na gruntach prywatnych. Status własnościowy tych 

działek jest bardzo skomplikowany, nieruchomości są o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Wyjaśnił sprawę, że jako gmina nie mogą wydawać środków finansowych na grunty prywatne 

jeśli nie mogą określić celów.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, tam gdzie się da, należy poszukać rozwiązania. 

Przedstawił swoją prepozycję w tej sprawie, aby wykonać to za pomocą specustawy, mniejsze 

koszty, oraz korzystne dla stron.  

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek poinformowała, że najlepiej było 

by wykonać tam plan zagospodarowania przestrzennego, na który dziś nas nie stać ale  

w przyszłych latach są szanse.  

Po przeprowadzonej dyskusji i analizie, przedstawiono następujący wniosek:  

Komisja po zapoznaniu się z pismem sołtysa Jadownik na wniosek mieszkańców, 

podjęła następujący wniosek: Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby drogę od 

ul. Bujaka – boczna kierunku Jadownik, wykonać za pomocą specustawy. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Brzesku Henryk Piela, omówił  

i przedstawił radnym członkom komisji informacje dotyczącą stanu dróg gminnych. 



Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Antoni Staszczyk, przedstawił stan 

inwestycji w Gminie Brzesko.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał co z budową hali przy PSP Nr 3  

w Brzesku? 

Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Antoni Staszczyk, będziemy 

wykonywać odwodnienie, z placu z terenu.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w trybie pilnym wykonać odwodnienie od 

budowanej sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji inwestycji  

w Gminie Brzesko.  

 

Ad.3 Omówienie realizacji wniosków za rok 2011. 

Przewodnicząca komisji Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła poniższy 

wniosek i poddała je pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przygotować krótkie uzasadnienia, 

opisujące dlaczego wnioski za rok 2011 komisji nie zostały zrealizowane i kiedy zostaną 

podjęte działania w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Analiza wykonania budżetu za rok 2011. 

  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła członkom rady sprawozdanie  

z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2011.  

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, podsumowała, że  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko 

za 2011 rok. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Przewodnicząca komisji Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek, po zapoznaniu się  

z pismami oraz udzieleniu informacji i opiniowaniu wniosków sprzedaży działek 

przygotowanych przez Inspektora UM  

w Brzesku Józefa Gondka i Pana Naczelnika Józefa Makucha, przedstawiła wnioski po  

i poddała je pod głosowanie:  



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dokładny wykaz mieszkań  

i nieruchomości które gmina bierze pod uwagę przy sprzedaży z „nową bonifikatą” na 

następne posiedzenie komisji. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na następne posiedzenie sporządzić 

wykaz wszystkich mieszkań komunalnych i socjalnych będących własnością gminy.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by mienie komunalne w obrębie Rynku  

i przyległych ulic pozostało na majątku gminy. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zachwaszczoną działkę przy ulicy Osiedle 

Na Wzgórzu w Szczepanowie doprowadzić do należytego stanu. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby Publiczne Przedszkole z ulicy 

Wschodniej w Jadownikach przenieść do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum w Jadownikach, celem poprawy warunków  

z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów (obecny budynek nie stanowi własnością 

gminy). Głosowano jednogłośnie.  

Komisja zapoznała się informacją na temat sprzedaży działki Nr 2342 w Brzesku w 

obrębie Parku Goetza.  

Komisja rozpatrzyła pismo mieszkańców ul. Goetza Okocimskiego  

w Okocimiu w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku  

Nr XX/142/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  

o przekazanie pisma mieszkańców do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

o ponowne rozpatrzenie możliwości podziału działki Nr 80/1 położonej w Okocimiu. 

Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie regulaminu korzystania z tablic 

ogłoszeniowych na terenie miasta i sołectw w Gminie Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek o sprzedaż działki  

na ul. Pomianowskiej w Brzesku o Nr 1411/337  w trybie bezprzetargowym.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek PSS Społem  

w Brzesku o przedłużenie umowy najmu lokalu Baru SMAK mieszczącego się  

w budynku Urzędu Miejskiego w trybie bezprzetargowym.  



Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek sołectwa wsi Jadowniki  

o treści nadania nazwie drodze położonej w Jadownikach nazwy ulicy Lipowskiej.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprzedaż działki wraz z krzyżem przy ul. 

Czarnowiejskiej w Brzesku z zastrzeżeniem, aby przyszły właściciel zobowiązał się 

notarialnie do konserwacji i utrzymania stojącego na działce krzyża.  

Następnie Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokoły z posiedzeń 

komisji: 

Protokół z dnia 7 grudnia 2011r.- został przyjęty jednogłośnie. 

Protokół z dnia 16 stycznia 2011r. – został przyjęty jednogłośnie.  

 

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 

 

 


