
Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji GKOŚiR z dnia 11 stycznia 2013 r.  
Strona 1 z 3 

Protokół Nr 27 /2013 

 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady 

Miejskiej w Brzesku  

z dnia 11 stycznia   2013 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. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Naczelnik Józef Makuch; 

3. Sekretarz Stanisław Sułek; 

4. Inspektor Małgorzata Serafin; 

5. Naczelnik Bogdan Dobranowski; 

6. Inspektor Małgorzata Młynarczyk. 

 

     Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji  radna Katarzyna 

Pacewicz- Pyrek.  

Na podstawie listy obecności stwierdziła  prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załączniki nr 1 do protokołu.  

 Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz- Pyrek przedstawiła proponowany porządek 

obrad komisji  – zawarty w zaproszeniu stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej odbytego w dniu 12 grudnia 

2012 r. zatwierdzono jednogłośnie.  

 

Ad.2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2013. 

 

Przewodnicząca komisji radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek przedstawiła członkom komisji 

wg. załącznika propozycje ramowego planu pracy komisji na rok 2013. 

Plan pracy został przez członków komisji przyjęty pozytywnie jednogłośnie. 

Opinia komisji: Jednogłośnie przyjęła komisja plan pracy komisji na rok 2013. 

 

 

 

 

 

Inspektor Małgorzata Serafin omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu 
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gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2013 – 2017. 

 

Członkowie komisji po analizie projektu uchwały podjęli opinię o treści: 

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2013 – 2017. 

Głosowano 6 za i 1 wstrzymujący 
 

Naczelnik Józef Makuch przedstawił komisji informacje  dot.  wydanego przez SKO w 

Tarnowie postanowienia utrzymującego w mocy decyzje gminy  w temacie  pomieszczeń 

obecnie zajmowanych przez Bank PKO BP. 

 

Ad.3. Bieżąca informacja o stanie środowiska Gminy Brzesko. 

Informacje wg. załącznika do protokołu omówił naczelnik Bogdan Dobranowski. 

 

Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że przedstawiony raport ochrony środowiska w gminie 

Brzesko należy zderzyć z raportem o stanie zdrowia mieszkańców gminy Brzesko i  wówczas 

zobaczymy jaki wpływ na zdrowie naszych mieszkańców ma zanieczyszczenie powietrza, wody, 

jeszcze nie zmienione poszycia dachowe z eternitu na budynkach mieszkalnych i 

gospodarczych. Takie dane winny być przedstawione mieszkańcom np. na zebraniach wiejskich, 

aby mieli tego świadomość. 

 

Radny Edward Knaga wypowiedział się w temacie  przedstawionych w informacji danych dot. 

zanieczyszczonego powietrza i Uszwicy na terenie Brzeska, pilnej potrzeby wyegzekwowania 

od mieszkańców podłączania się do istniejącej kanalizacji  sanitarnej. 

 

Radny Adam Kwaśniak zwrócił uwagę na poszycie dachu z eternitu na garażach należących do 

UM. Radny zawnioskował o jak najszybszą zamianę eternitu na blachę. 

Ponadto zapytał jaki jest w chwili obecnej stan techniczny oczyszczalni ścieków browaru, ze 

względu na występujące w ostatnim czasie uciążliwości dla mieszkańców z tytułu 

nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni ścieków. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że prowadzone były rozmowy z 

przedstawicielami Browaru dot. wniesienia oczyszczalni ścieków aportem do RPWiK, jednak 

brak jest ostatecznych ustaleń w tym temacie. 

 

Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że WIOS winien dokonywać pomiarów czystości wody na 

rzecze Uszwicy przy wlocie i wylocie z Brzeska. 

 

Po dyskusji podjęto wnioski o treści: 

 

 Komisja zawnioskowała aby WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie o zamontowanie 

punktów /mierników/ jakości wody w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

 

 Komisja omówiła i przyjęła do wiadomości przedstawioną przez Referat Ochrony 

Środowiska informację o stanie ochrony środowiska w powiecie brzeskim. Głosowano 

jednogłośnie 
 

 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na garażach należących do Urzędu 

Miejskiego w Brzesku zmienić pokrycie dachowe tj. zamienić eternit na  blachę. 

Głosowano jednogłośnie 
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Ad.4. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i omówiła: 

 

 Komisja wnioskuje, aby wprowadzić rotacyjne parkowanie na bezpłatnym parkingu 

naprzeciw Urzędu Miejskiego. Głosowano jednogłośnie  

 Wniosek zgłosiła radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek 

 

 Komisja wnioskuje o przywrócenie kursu linii nr 9 z Okocimia do dworca PKP. 

Głosowano jednogłośnie 

 Zawnioskował Radny Krzysztof Ojczyk 

 

 Komisja wnioskuje o przygotowanie sposobem gospodarczym koncepcji zwiększenia  

ilości miejsc parkingowych wokół dworca PKP w Brzesku.  

 Głosowano jednogłośnie 

 

 Komisja wnioskuje aby wykonać elewację budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie 

      Zawnioskował Radny Adam Kwaśniak  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 8.00-10.00 

       Przewodnicząca Komisji Gospodarki  

      Komunalnej Ochrony Środowiska i   

     Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku    

      

       mgr Katarzyna Pacewicz – Pyrek  
 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 


