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Protokół Nr 26 /2012 
 

Ze wspólnego  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 12 grudnia  2012 r. 
odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej  obradowała w składzie: 
 
1. Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek  - Przewodnicząca Komisji; 
2. Radny Edward Knaga -  członek Komisji; 
3. Radny Adam Kwaśniak – członek Komisji. 
4. Radna Anna Lubowiecka –członek   Komisji; 
5. Radny Tadeusz Pasierb – członek Komisji; 
6. Radny Krzysztof Ojczyk– członek komisji; 
7.Radny Piotr Wyczesany – członek komisji. 
 
Komisja Prawa obradowała w składzie: 

1. Radny Adam Kwaśniak – Przewodniczący Komisji; 
2. Radny Krzysztof Bogusz członek komisji; 
3. Radny Jerzy Gawiak członek komisji; 
4. Radna Halina Mrówka członek komisji; 
5. Radny Jarosław Sorys członek komisji; 
6. Radny Paweł Strojny członek komisji; 
7. Radny Piotr Wyczesany członek komisji. 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 
2. Naczelnik Józef Makuch; 
3. Kierownik Antoni Staszczyk; 
4. Sekretarz Stanisław Sułek; 
5. Skarbnik Celina Łanocha 
6. Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel. 
 
     Wspólne posiedzenie Komisji otworzył radny Adam Kwaśniak Przewodniczący Komisji 
Prawa Porządku Publicznego i Promocji a następnie  Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek.  
Na podstawie listy obecności stwierdzono  prawomocność obrad komisji.  
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 do protokołu.  
 Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz- Pyrek oraz Adam Kwaśniak  przedstawili 
proponowane porządki obrad komisji  – zawarte w zaproszeniu stanowiące załącznik nr 2 do 
protokołu , z propozycją zamiany pkt.3 na pkt.2 
Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
2. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2013. 
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
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Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

 Protokół z posiedzenia komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji z dnia 14 
listopada 2012   zatwierdzono jednogłośnie. 

 
 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej odbytego w dniu 15 listopada  

2012 r. zatwierdzono jednogłośnie.  
 
Ad.2. Naczelnik Józef Makuch przedstawił do opinii komisji wnioski o sprzedaz mieszkan 
komunalnych z bonifikatą. 
Przedstawiono komisjom treść wniosek Pani  H.P. zam. Brzesko ul. Rynek o sprzedaż 
mieszkania komunalnego z bonifikatą. 
Na zapytania członków komisji w którym miejscu położony jest przedmiotowy lokal mieszkalny 
radny Adam Kwaśniak odpowiedział, że te propozycje sprzedaży kamienic jakie będziemy dzisiaj 
omawiać w przedstawionym projekcie uchwały  o sprzedaży mieszkań  to są najcenniejsze 
kamienice w Brzesku. Było jeszcze kilka innych  równie cennych kamienic, ale zostały już 
sprzedane. Jego opinia jest taka, aby tych wszystkich mieszkań się nie wyzbywać. 
 
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel przypomniał, stanowisko Urzędu  kiedy były przedstawiane 
dwie opcje, jedna z nich  zrodziła się po tym jak pierwsza z nich szersza została 
zdekompletowana. Jedna z nich to objęcie zakazem sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na 
terenie strefy Starego Miasta. W sytuacji takiej kiedy rada zdecydowała, że jednak sprzedajemy  
w tym obrębie poza Rynkiem mieszkania, nie wszystkie wnioski zostały złożone i do nie 
wszystkich wniosków radni się przychylili.Stoimy na stanowisku, że jeżeli są jakieś kolejne 
wnioski, pomijamy ścisły Rynek, z tej strefy Starego  Miasta, w szczególności jeśli są to lokale na 
piętrze , które jest ciężko wynająć i w tym zakresie mamy konkretne doświadczenia, mając na 
uwadze to, że innym mieszkańcom w podobnej lokalizacji  umożliwiliśmy zakup, to i kolejnym 
mieszkańcom ten zakup należy umożliwić. Jest to stanowisko Burmistrza Brzesko na dzien 
dzisiejszy. Jeśli chodzi o przedstawiony wniosek pani P. to rekomendacja tego wniosku jest 
negatywna, nie należy zwalniać do sprzedaży mieszkań usytuowanych w Rynku. Jeśli chodzi o 
wszelkie inne wnioski  jak np. Plac Żwirki i Wigury i Okocimska rekomendujemy  o pozytywne 
zaopiniowanie sprzedaży tych mieszkań.  
 
Radny Paweł Strojny przypomniał, że w tej sprawie na Radzie Miejskiej było już głosowanie i te 
mieszkania wyłączyliśmy ze sprzedaży  i teraz chcemy to zmienić, dlaczego?. 
 
Zastępca Burmistrza  Jerzy Tyrkiel odpowiedział, chcemy zmienić uchwałę bo są złożone nowe 
wnioski o zakup mieszkania, są też wnioski dotyczące prolongaty obowiązywania bonifikaty 90 
%. Zaproponowaliśmy prolongatę bonifikaty o rok, a na posiedzeniu komisji Statutowej i 
Rewizyjnej była rekomendacja radnych aby ta bonifikata obowiązywała pół roku.Zgadzamy się z 
tą argumentacją komisji bo mieszkańcy wiedzą, że taka bonifikata obowiązuje, będzie więc 
można się zmobilizować do zakupu. 
Mieszkania komunalne niekiedy wymagają znacznego remontu na który jako gmina  nie mamy 
środków, a lokale w centrum miasta szczególnie na piętrze są to takie lokale, które bardzo 
trudno jest wynająć. 
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Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek   stwierdziła, że jej osobiście podobała się pierwotna wersja 
uchwały o sprzedaży mieszkań. Dla niej przedstawione wnioski to jest nic innego jak koncert 
życzeń. Góra kamienicy którą sprzedajemy w tej chwili jest bardziej atrakcyjna  niż mieszkanie w 
Rynku, takie jest jej zdanie. Nie chce przypominać z jakiego powodu ten koncert życzeń się 
zaczął, ale dla niej  jest oburzające to co zrobiono i nie  należy mówić, że rada zagłosowała, bo 
ona sama nie w tym głosowaniu nie brała udziału. Cały czas była przeciwna tej sprzedaży i nie 
chce, aby na nią spadało całe dobrodziejstwo tej sprzedaży bo cały czas się z tego wyłanczała. 
Musiała jednak wysłuchać bardzo wielu przykrych słów  z tego powodu, że jednym sprzedaliśmy 
a drugim nie, że jest niesprawiedliwość społeczna. Od początku było to zrobione bez głowy i na 
szybko,nie daliście mojej komisji jak i komisji prawa wystarczającego czasu, bo chcieliśmy 
obejrzeć te mieszkania, tylko wszystko było biegiem bo komuś się strasznie spieszyło. 
Teraz sprzedajemy kolejne kamienice, należy brać pod uwagę cały budynek nie tylko piętro. 
Szczególnie jeśli znajduje się w centrum miasta. Należy patrzeć na cały budynek nie tylko na to, 
że jest piętro które jest nie atrakcyjne, ale zostaje dół który jest bardzo atrakcyjny. Dwie 
kamienice zostały sprzedane były ruina, a teraz jak wyglądają i jakie są ceny wolnorynkowe tych 
mieszkań ?. Wiemy że jest ciężko, jest kryzys i ciężko jest cokolwiek zrobić, ale w końcu ten 
kryzys kiedyś minie i my zostaniemy bez niczego. Dobrze się stało, że uporządkowaliśmy 
sprzedaż mieszkań w blokach, było to bardzo dobre posunięcie, ale  z tymi propozycjami dalej 
się nie może pogodzić, ruszyła lawina wniosków o sprzedaż i może jeszcze trzykrotnie zmienimy 
uchwałę i nie pozostanie nam nic w zasobach gminy. 
 
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel stwierdził, iż nie ma tutaj żadnych nacisków na radnych. Kto 
jak głosował to wszyscy wiedzą. Co do tego co się zdarzyło można mieć mniejszą lub większą 
satysfakcję, ale to  państwo decydujecie, doświadczacie wizyt mieszkańców i rozmów 
związanych  z tym co się już stało. 
Nie jest to pomysł rady, ale pomysł Urzędu i  merytorycznego wydziału – przybliżył  jakie zostały 
poczynione wyliczenia w tym zakresie. Zgłaszają się do nas mieszkańcy z kolejnymi wnioskami o 
wykup mieszkań  i jakoś rozpatrzyć je trzeba, ale aby ktoś nie myślał, że  są naciski  na 
kogokolwiek. 
 
Radna Halina  Mrówka powiedziała, że cała ta sytuacja też była dla niej nieprzyjemna. 
Po informacji w sprawie mieszkania Państwa B. dzwoniły do niej różne osoby  min. córka 
Państwa B. dzwoniła po wszystkich radnych. Jej logiczne myślenie na początku było takie, jeśli 
powiedzieliśmy A to  powiedzmy również B. Nie można zrobić tak, że mamy jakieś promocje i 
sprzedajemy komuś mieszkanie,  bo sobie tak życzy, a w tym przypadku jesteśmy przeciw  bo 
szkoda nam tego pięknego budynku, aby jednak został dla miasta. W teraźniejszej sytuacji 
patrząc nawet z racji jej zawodu myśmy popełnili kolosalny błąd. Największy dochód dla gminy 
byłby wówczas gdyby została sprzedana cała kamienica, bo z takich pojedynczych mieszkań ten 
dochód jest znikomy. Ostateczna decyzja należy jednak do Burmistrza.  
 
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel stwierdził, że jeżeli rada podejmuje uchwałę to urząd dokłada 
wszelkich starań aby ta uchwałę wykonać. 
 
Przewodniczący Tadeusz Pasierb  ustosunkował się do wypowiedzi radnej Mrówka, podjęliśmy 
decyzje tak jak to mówiła radna jedni świadomie a inni nieświadomie. Można było ten temat 
rozpatrzyć na spokojnie, teraz też jest jeszcze miesiąc czasu. Było to zrobione trochę niezręcznie 



Protokół ze wspólnego  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Prawa 
Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 12 grudnia  2012 r. 

 Strona - 4 - z 10  

 

bo jednym daliśmy promocje a inni którzy też chcą tej promocji takiej możliwości nie dostają. 
Należy spróbować naprawić ten błąd traktując wszystkich mieszkańców jednakowo, przyznając 
się do błędu jaki popełniliśmy. 
 
Radny Adam Kwaśniak- odpowiedział, nie popełniliśmy błędu, tylko część radnych ten błąd 
popełniła, uważa jednak, że to co pozostało  winniśmy jednak zachować bo jest to bardzo 
wartościowa rzecz dla gminy. Budynek na Żwirki i Wigury 8 w całości jest wart około 2 mln 
złotych. Jeśli mamy trudności budżetowe to bardziej by się opłacało gminie wynająć ładne 
mieszkanie dla wnioskodawców i zaproponować przeprowadzkę, a ten budynek w całości 
odsprzedać  i budżet gminy wzbogacił by się o dodatkowe 2 mnl. Jeśli budynek zostanie 
podzielony na pół i będzie miał dwóch właścicieli to wartość tego budynku spada o 70 %. 
Jeśli była wówczas wola rady czy była ona dobra czy zła powinniśmy pozostać przy tym co jest w 
chwili obecnej, nie zmieniać nic i nie wprowadzać poprawek do uchwały. 
Radny stwierdził, że jeżeli podejmiemy decyzje o dalszej sprzedaży mieszkań to dalej mieszkańcy 
będą pokrzywdzeni, wszystkich nie zadowolimy. 
Osobiście jest za tym aby pozostawić uchwałę, która jest przyjęta i nic tam nie zmieniajmy  
  
Radny Krzysztof Ojczyk przedstawił informacje dot. wartości kamienic komunalnych i podjętej 
uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą. Na tą chwilę jedynym 
argumentem, który przemawia za tym, aby zmienić  podjętą uchwałę jest  to, aby mimo 
wszystko potraktować tych mieszkańców  równo i sprawiedliwie. Nawet jeśli nie zmienimy teraz 
tej uchwały to najemcy wcześniej czy później wykupią to mieszkanie. 
 
   
W dalszej dyskusji komisja omówiła temat wielkości wpływów do budżetu gminy z tytułu 
sprzedaży mieszkań z bonifikatą, oraz wartości  kamienic komunalnych. Zastępca burmistrza 
Jerzy Tyrkiel przedstawił propozycje wydziału  odnośnie zmian w poszczególnych zapisach do  
przedmiotowej uchwały. 
 
Radny Edward Knaga ustosunkował się do  wniosków jakie wpłynęły od mieszkańców o  kolejne 
wykupy mieszkań komunalnych jak również do mieszkań już sprzedanych z bonifikatą np. 
Głowackiego . Niektóra wartość mieszkań jak np. przy ul. Głowackiego przekłada się na wartość 
historyczną i błędem była ich sprzedaż. 
Popełniliśmy błąd w stosunku do mieszkań na Pl. Żwirki i Wigury bo czym różnią się mieszkańcy 
tych kamieni od pozostałych-niczym i dlatego dziś zagłosuje  za zmianą uchwały, aby mieszkańcy 
którzy mieszkają w tych zasobach od 50 lat mogli wreszcie je wyremontować i godnie mieszkać. 
Jeżeli daliśmy podstawę  jednym to dajmy innym możliwość wykupu. 
Ponadto radny zawnioskował o pozostawienie w zasobach gminy budynków przy ul. Kościuszki 4 
i 4 a.  
 
Radny Jarosław Sorys przyznał racje radnemu Knaga, że pomyłką była sprzedaż  kamienicy przy 
ul. Głowackiego .  Czy należy przez  to rozumieć, że dzisiaj będzie głosował za sprzedażą Żwirki i 
Wigury  bo się znów pomylił?. 
 
Radna Katarzyna Pacewicz  przypomniała, że właśnie na to zwracała wcześniej uwagę, ale nikt 
jej nie słuchał. Na posiedzeniu komisji również próbowała to uświadomić członkom komisji. 
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Radny Edward Knaga  przyznał się do swojego błędu, ale należy te szanse wyrównać i dać 
możliwość dostępu pozostałym mieszkańcom do kupna mieszkań skoro sprzedano Głowackiego 
33. 
 
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel ponownie zarekomendował do sprzedaży  mieszkania przy ul. 
Żwirki i Wigury 8 i ul. Okocimskiej natomiast co do sprzedaży mieszkania przy ul. Rynek 
rekomendacja gminy jest negatywna. 
 
Naczelnik Józef  Makuch  odpowiedział na zapytania radnych dot. ilości osób zameldowanych w 
mieszkaniu przy ul. Żwirki i Wigury 8,  a Inspektor Józef Gondek  omówił  projekt uchwały i 
propozycje zmian wg. załącznika do protokołu. 
 
Po szerokiej dyskusje komisje podjęły wnioski i opinie o treści: 

 
1) Komisje przeanalizowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady 
Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz 
sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia 
jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako 
wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez 
Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko i wnioskują do 
Burmistrza Brzeska  o wprowadzenie do projektu zmian. 

      Komisje wnioskują, aby: 
 W §17 ust 3 pkt 3 otrzymał brzmienie: 

„3) lokali komunalnych, w których najemcy ubiegający się o ich zakup zamieszkują krócej 
niż 10 lat, przy czym do okresu zamieszkania zalicza się czasokres liczony od zawarcia umowy 
najmu z osobą ubiegającą się o zakup lokalu mieszkalnego, oraz poprzedzający go okres 
zamieszkania z osobami, po których obowiązujące przepisy gwarantowały najemcy prawo 
wstąpienia w stosunek najmu.”. 
Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała jednogłośnie; 
Komisja prawa głosowała jednogłośnie; 
 

 W §17 ust 2 pkt 1 otrzymał brzmienie: 
„1) przy jednorazowej wpłacie ceny – 90%, pod warunkiem złożenia wniosków do dnia 
30.06.2013 r.; 
- Wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych złożone po tej dacie będą realizowane z zastosowaniem 
bonifikaty w wysokości 60%;”; 
Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała jednogłośnie; 
Komisja Prawa głosowała jednogłośnie; 
 

 W § 15 uchwały  pkt 7 otrzymał brzmienie: 
„7) lokale w następujących budynkach, położonych w Brzesku w Obszarze Historycznego Układu 
Urbanistycznego Centrum Miasta: 
- przy ulicy Rynek 24- Komisja Prawa głosowano 6 za, 1 wstrzymujący; 
- przy ulicy Rynek 16 – Komisja Prawa głosowano jednogłośnie;  
- przy ulicy Kościuszki 4 – Komisja Prawa głosowano jednogłośnie; 
-przy ul. Kościuszki 4”a”- za wprowadzeniem zapisu Komisja Prawa głosowano  jednogłośnie; 
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- przy ul. Okocimska 1 ”- za wprowadzeniem zapisu Komisja Prawa głosowano 5 za, 2 
wstrzymujące; 
- Pl. Żwirki i Wigury 8 ”- za wprowadzeniem zapisu Komisja Prawa głosowano 4 za, 3 
wstrzymujące. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej zawnioskowała aby: 

 W § 15 uchwały  pkt 7 otrzymał brzmienie: 
„7) lokale w następujących budynkach, położonych w Brzesku w Obszarze Historycznego Układu 
Urbanistycznego Centrum Miasta: 
- przy ulicy Rynek 24- głosowano jednogłośnie; 
- przy ulicy Rynek 16 –głosowano jednogłośnie;  
- przy ulicy Kościuszki 4 –głosowano jednogłośnie; 
- przy ul. Kościuszki 4”a”- za wprowadzeniem zapisu głosowano jednogłośnie; 
- przy ul. Okocimska 1 ”- za wprowadzeniem zapisu głosowano 3 za,4 przeciw; 
- Pl. Żwirki i Wigury 8 ”- za wprowadzeniem zapisu głosowano 3 za, 4 przeciw. 
 
Projekt powyższej uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami został przez członków Komisji 
Gospodarki Komunalnej zaopiniowany 4 za, 3 przeciw; 
Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji głosowała jednogłośnie . 
 
Projekty Uchwał w sprawach jak niżej omówił  wg. załączników do protokołu Zastępca 
Burmistrza Jerzy Tyrkiel oraz Naczelnik Józef Makuch. 
 

 Komisje  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2013 – 2017. 

 Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała jednogłośnie; 
 Komisja Prawa głosowała jednogłośnie; 
 
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek  nawiązała do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Radna zwróciła uwagę na 
brak odpowiedniej liczby pomieszczeń dla pracowników MOPS w budynku przez nich 
zajmowanym. Zaproponowała rozważenie, aby w najbliższym czasie przenieść jadłodajnię 
Caritas z budynku MOPS w inne miejsce. 
 
Radny Jarosław Sorys poparł radną Pacewicz, przypomniał że w czasie ostatniej wizji lokalnej w 
MOPS komisja prawa również składała wnioski do Burmistrza w tej sprawie.  
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka złożył zapewnienie, ze  przedyskutuje wnioski z Ks. Proboszczem 
parafii św. Jakuba. 
 
Po dyskusji wnioski komisji: 
 

 Komisje  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

 Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała jednogłośnie; 
 Komisja Prawa głosowała jednogłośnie; 
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 Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji  wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o 
wyprowadzenie z budynku MOPS stołówki Caritasu .Głosowano jednogłośnie. 

 
 Komisja Gospodarki Komunalnej wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o wyprowadzenie z 

budynku MOPS stołówki Caritasu  lub zapewnienie MOPS innego budynku, który pozwoli 
na pełną realizację powierzonych mu zadań. Głosowano jednogłośnie. 

 
Przewodnicząca  komisji Katarzyna Pacewicz – Pyrek odczytała treść pisma jakie  wpłynęło na 
jej ręce od Pana W. Sz mieszkańca Brzeska w sprawie propozycji kupna budynku będącego w 
zasobach Gminy Brzesko przy ul. Wesołej 3 przez wnioskodawcę.  
 
Informacji na temat współpracy UM z Panem W.Sz. dostarczył komisji Zastępca Burmistrza 
Brzeska Jerzy Tyrkiel, który przybliżył komisji  przebieg i wyniki wielokrotnych rozmów z 
wnioskodawcą. 
Informacje na temat przebiegu rozmów z Panem Sz. przedstawił również Radny Krzysztof 
Ojczyk. 
 
Komisje podjęły opinie o treści: 

 Komisja Gospodarki Komunalnej negatywnie zaopiniowała propozycje ewentualnej 
sprzedaży budynku będącego w zasobach Gminy Brzesko przy ul. Wesołej 3. Głosowano 
6 za, 1 wstrzymujący 

 
 Komisja Prawa Porządku Publicznego zapoznała się z wnioskiem w sprawie ewentualnej 

sprzedaży budynku będącego w zasobach Gminy Brzesko przy ul. Wesołej 3. 
 
Naczelnik Józef Makuch przedstawił do opinii komisji wniosek mieszkańca Bucza Pana P.D, który 
zaproponował gminie  sprzedaż gruntu pod urządzenie drogi w sąsiedztwie kościoła i PSP w 
Buczu. 
 
Wniosek Pana P.D poparł radny Bucza Piotr Wyczesany,na przedmiotowym gruncie 
zaplanowano w przyszłości urządzenie parkingu,  a w perspektywie docelowo  drogę dojazdową 
do boiska sportowego. 
 
Komisje wyraziła opinie o treści: 
Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały wniosek o nabycie przez Gminę Brzesko działki 
Nr 1335/4 w Buczu. 
 
 

 Analizy projektu uchwały w sprawie  podziału Gminy Brzesko na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych dokonał wg. załącznika do protokołu Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 
Przedstawił również wnioski i zmiany  do projektu uchwały zaproponowane przez 
poszczególne komisje. 

 
Radny Jarosław Sorys  oraz Burmistrz Grzegorz Wawryka zawnioskowali, aby w obwodzie nr 
17  przenieść siedzibę OKW  do PSP Nr 1 w  Jadownikach. 
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Radna Anna Lubowiecka zawnioskowała, aby  z obwodu nr 21 os. Ruchu Oporu przenieść do 
obwodu głosowania nr 22 w PSP w Szczepanowie. 
 
Po dyskusji wnioski i opinie wspólnych komisji: 
Po analizie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, komisje wnioskują 
o wprowadzenie w projekcie następujących zmian: 
 
1) w obwodzie nr 7 przenieść siedzibę OKW do PSP Nr 3 w Brzesku – głosowano Komisja Prawa 
jednogłośnie, Komisja Komunalna głosowano jednogłośnie; 
 
2) w obwodzie nr 17  przenieść siedzibę OKW  do PSP Nr 1 w  Jadownikach  - głosowano 
Komisja Prawa jednogłośnie, Komisja Komunalna głosowano jednogłośnie; 
 
3) z obwodu nr 21 os. Ruchu Oporu przenieść do obwodu głosowania nr 22 w PSP w 
Szczepanowie - głosowano Komisja Prawa jednogłośnie, Komisja Komunalna głosowano 6 za, 
1 wstrzymujący; 
Projekt powyższej uchwały z naniesionymi poprawkami został przegłosowany przez członków 
połączonych komisji pozytywnie, jednogłośnie. 
 

 Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowały komisje projekt planu pracy Rady Miejskiej w 
Brzesku na rok 2013. 

 
Następnie na prośbę Przewodniczącego  Komisji Prawa radnego Adama Kwaśniaka  Kierownik 
Biura Promocji Krzysztof Bigaj  przedstawił działania Biura Promocji  w temacie przygotowań 
miasta do Świąt Bożego Narodzenia, organizacji żywej szopki na Placu Kazimierza, organizacji 
pochodu 3 Króli w dniu 6 stycznia 2013 r. 
 
Ad.3.Analizy projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2013 dokonała Skarbnik Gminy Celina 
Łanocha. 
 
Pytania  radnych  w dyskusji nad projektem budżetu na rok 2013  dotyczyły: 

 planów budowy przy PSP Nr 3 w Brzesku Hali Sportowej, wnioskowali i pytali radni 
Katarzyna Pacewicz i Krzysztof Ojczyk; 

 budowy boiska sportowego min. w Szczepanowie  wnioskowała radna Anna 
Lubowiecka; 

 zabezpieczenia środków w budżecie na budowę trzeciego etapu chodnika w 
Szczepanowie przy ul. Parafialnej, wnioskowała radna Anna Lubowiecka; 

 wysokości dotacji do działalności Spółki MPK i możliwości likwidacji tej spółki, 
informowała radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek; 

  zakupu dla potrzeb kuchni przedszkola nr 9 dwóch kuchenek gazowych- wnioskowała 
radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek; 

 podziału środków finansowych na działalność stowarzyszeń sportowych pytał radny 
Piotr Wyczesany; 

 braku zabezpieczenia w budżecie środków na dobudowę nowych oświetleń ulicznych  
np. w Buczu, wnioskował radny Piotr Wyczesany; 

 partycypacji gminy w budowie chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach 
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podziękowania dla Burmistrza złożył radny Jarosław Sorys; 
 renegocjowania umowy z RPWiK  w sprawie sfinansowania wykonania kanalizacji 

sanitarnej, aktualnie wykonującej, w zakresie przejęcia zobowiązania,  względnie w 
zakresie przesunięcia płatności na terminy odleglejsze- temat poruszył i wnioskował 
radny Krzysztof Ojczyk; 

 przyłączania nowych  budynków do kanalizacji i braku działań w tym zakresie ze strony 
RPWiK – wnioskował radny Krzysztof Bogusz; 

 przyłączenia PSP Nr 2 w Brzesku do transformatora który powstał przy basenie, czy w 
roku 2013 zostaną zabezpieczone środki na remont płyty boiska w Sterkowcu- 
wnioskował radny Krzysztof Bogusz.   

 
 
Po dyskusji podjęto wnioski i opinie o treści: 
 

 Komisje wnioskują, aby w miarę  wolnych środków finansowych w budżecie gminy 
zakupić 2 kuchenki gazowe dla potrzeb  kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 9 w 
Brzesku. Wniosek głosowano jednogłośnie 

 
 Komisje  zawnioskowały do Burmistrza Brzeska, aby rozważyć  możliwości zmiany 

dostawcy  energii elektrycznej dla Gminy Brzesko z jednoczesnym rozeznaniem w tym 
temacie w ościennych gminach. Głosowano jednogłośnie  

 
 Komisje jednogłośnie wnioskują do Burmistrza Brzeska, aby opracować system 

wyłączania oświetlenia ulicznego w godzinach od 24.00-4.00 w miejscach, gdzie to jest 
możliwe. 

 Zawnioskowano również, aby w pozostałych  przypadkach sukcesywnie wprowadzać 
 system reduktorów oświetlenia ulicznego, w miarę posiadanych środków budżetowych 
 w budżecie gminy. Głosowano jednogłośnie  
 

 Komisje wnioskują, aby w roku 2013 ogłosić przetarg na budowę hali sportowej przy SP 
nr 3 w Brzesku, a w roku 2014 przystąpić do realizacji stanu surowego budynku. Wniosek 
głosowano jednogłośnie 

 
 Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska w sprawie renegocjowania umowy z RPWiK  w 

sprawie sfinansowania wykonania kanalizacji sanitarnej, aktualnie wykonującej, w 
zakresie przejęcia zobowiązania,  względnie w zakresie przesunięcia płatności na terminy 
odleglejsze. 

  Komisja Prawa głosowała jednogłośnie, Komisja Komunalna głosowano 6 za, 1 
 wstrzymujący 
 

 Komisje Prawa Porządku Publicznego i Promocji oraz Komisja Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały przedstawiony 
projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2013.  

 Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały komisje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. 
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Na tym wspólne posiedzenie Komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.8.00- 13.00 
 
 
 
 

Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku 
 

mgr Katarzyna  Pacewicz  Pyrek 
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