P R O T O K Ó Ł NR 19/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu:
21 maja 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 Katarzyna Pacewicz- Pyrek, przedstawiła porządek posiedzenia
komisji oraz poddała go pod głosowanie.
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. 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.
2. Funkcjonowanie Spółki BZK- wizja lokalna.
3. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa
pożarowego i p/powodziowego.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1 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 związku z uzasadnioną nieobecnością przedstawicieli powiatu, na komisję przybył
Kierownik ITK UM w Brzesku Antoni Staszczyk oraz Naczelnik Wydziału ITK
Bogdan Dobranowski, którzy przedstawili zakres prac inwestycyjnych wspólnych
z powiatem.
Radny Edward Knaga, przedstawił sprawę zjazdu z autostrady na ul. Leśnej.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała w sprawie budowy
ronda oraz w sprawie asfaltowni.
Ad. 2 Funkcjonowanie Spółki BZK- wizja lokalna.
Komisja udała się na wizję lokalną do spółki Brzeskich Zakładów Komunalnych.
Po wizji.

Ad. 3 Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym
bezpieczeństwa pożarowego i p/powodziowego.
Na komisję przybył Pan mł. bryg. Wojciech Podleś z Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku,
przedstawił

najważniejsze

informacje

dot.

bezpieczeństwa

pożarowego

oraz

przeciwpowodziowego. Radni otrzymali informację pisemną. (Załącznik Nr 1 do protokołu).
Następnie informację w sprawie bezpieczeństwa w Gminie Brzesko złożył Pan Paweł Matura
Z-ca Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Radni otrzymali
informację na piśmie. (Załącznik do protokołu Nr 2).
Ad. 4 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokoły z dnia:
·8 luty 2012r.- został przyjęty jednogłośnie.
·12 marca 2012r.- został przyjęty jednogłośnie.
·18 kwietnia 2012r.- został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca komisji poddała przedstawiła następujące wnioski i opinie, a następnie
poddał je pod głosowanie:
Komisja po odbyciu wizji lokalnej w sklepikach szkolnych, wnioskuje do Burmistrza Brzeska,
aby z urzędu przeprowadzić kontrolę towarów sprzedawanych w szkolnych sklepikach na
terenie gminy i spowodować by w tych szkołach była przestrzegana uchwała Rady Miejskiej w
Brzesku
w

Nr

sprawie

XXX/218/2008
upowszechniania

z
zasad

dnia

28

prawidłowego

października
żywienia

wśród

2008r.
dzieci

i młodzieży na terenie Gminy Brzesko. Głosowano : jednogłośnie.
Komisja wnioskuje, aby komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny oraz komisja
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku wnikliwie przeanalizowały realizację
uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXX/218/2008 z dnia 28 października 2008r. w
sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na ul. Przemysłowej pilnie załatać bardzo
niebezpieczne dziury w okolicach bazy BZK. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wyłączyć całkowity ruch wzdłuż zachodniej
pierzei Rynku. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na skrzyżowaniu ulic Solskiego, Starowiejskiej
i L. Piłsudskiego w Brzesku, wybudować rondo w celu ułatwienia komunikacji, zmniejszenia
korków, poprawienia płynności ruchu. Głosowano jednogłośnie.
Komisja po odbyciu wizji lokalnej wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby udostępnić
pomieszczenia na poziomie parteru budynku MOPS-u dla potrzeb tej instytucji. Głosowano
jednogłośnie.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o interwencję w kwestii zasypania dziur oraz
poszerzenia

drogi

przy

trasie

budowy

autostrady

w

Mokrzyskach.

Głosowano

jednogłośnie.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska,

by

zweryfikować

przydatność

rowu

melioracyjnego przy ul. Garbarskiej w kierunku Can-Packu. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wyposażyć jednostki Ochotnicze Straży
Pożarnej

w

Gminie

Brzesko

(

OSP

Mokrzyska,

OSP

Okocim,

OSP

Bucze)

w system selektywnego alarmowania. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby sukcesywnie doposażyć jednostki OSP
w

Gminie

Brzesko

w

niezbędne

sprzęty do

działań

operacyjnych.

Głosowano

jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wyposażyć Ochotniczą Straż Pożarną
w Szczepanowie w kurtyny wodne. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby dopuścić wyjazd z Placu Kupieckiego na ul.
Mickiewicza. Głosowano jednogłośnie.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska,

by

zweryfikować

sprzedaż

mieszkań

z bonifikatą pod kontem dotrzymania terminu na podstawie ksiąg wieczystych. Głosowano
jednogłośnie.
Komisja wnioskuje po raz kolejny do Burmistrza Brzeska o wyasfaltowanie („skropienie”)
nawierzchni ulicy Bujaka w Brzesku, co jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo
mieszkających

i

przejeżdżających

tam

mieszkańców

i uczestników ruchu drogowego. Głosowano jednogłośnie.
Następnie Naczelnik GGMiR Józef Makuch, przedstawił sprawę wydzielenia działki gminnej
Nr 638 oraz sprawę nieruchomości gminnej Nr 2268/3.

Po dyskusji i analizie

przewodnicząca podjęła następujące opinie:
Komisja opiniuje, aby dokonać wydzielenia części działki gminnej Nr 638 niezbędnej dla
funkcjonowania działki budowlanej w formie „trójkąta”, a co do przejazdu sprzedać tylko
drogę służebną. Głosowano: 4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Komisja

wnioskuje

o

dokonanie

zbycia

nieruchomości

gminnej

Nr

2268/3

w całości z wyłączeniem skarpy pod Uszwicą na rzecz starostwa oraz wnioskuje, aby na
bieżąco

informować

komisję

w/w

sprawie.

Głosowano jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca komisji poinformowała, że jest do zaopiniowania wniosek
w sprawie przedłużenia najmu PSS Społem mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego.
Po dyskusji przedstawiono poniższą opnię:

Pozytywnie

jednogłośnie

zaopiniowano

wniosek

PSS

Społem

w

Brzesku

o przedłużenie umowy najmu lokalu Baru SMAK mieszczącego się w budynku Urzędu
Miejskiego w trybie bezprzetargowym.
Przewodnicząca komisji odczytała pismo od Pana S.B w sprawie wykupu mieszkania.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo pana S.B. w sprawie wykupu mieszkania.
Przewodnicząca komisji GKOŚiR Katarzyna Pacewicz-Pyrek,
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1230
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