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Protokół Nr 28 /2013 

 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady 

Miejskiej w Brzesku  

z dnia 20 lutego  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. Radny Jarosław Sorys; 

4. Kom. Jarosław Dudek KPP w Brzesku; 

5. Komendant PSP w Brzesku Dariusz Pęcak. 

 

     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. 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

2. Wizja lokalna terenów zalewowych i Komendy Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa 

pożarowego i p/powodziowego.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

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 Wizja lokalna terenów zalewowych i Komendy Państwowej Straży Pożarnej. 

Komisja odbyła wizje lokalną jw. 

W czasie wizji lokalnej  Inspektor Ireneusz Węglowski pokazał komisji tereny zalewowe 

znajdujące się na terenie Miasta Brzeska. 
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Poinformował, że teren Gminy Brzesko narażony jest na wystąpienie powodzi i zalań na 

obszarze ok. 50% swej powierzchni. Część zagrożenia pochodzi od cieków wodnych (rzeka 

Uszwica, potok Grodna, potok Leksandrówka, potok Uszewka, potok Kowalówka). Pozostała 

część to obszary o charakterze niecek i równin, które zalewane są w wyniku opadów wyjątkowo 

intensywnych (Flash Flood) przekraczających 10 – 15 mm deszczu na godzinę. Gmina podczas 

długotrwałych opadów deszczu boryka się również z podtopieniami spowodowanymi głównie 

przez niedrożne rowy przy drogach na terenach niektórych sołectw. Odrębnym tematem jest 

podtapianie pojedynczych posesji, które znajdują się z różnych powodów w zaniżeniu terenu, i z 

których odpływ wody jest niemożliwy lub utrudniony. Tutaj interwencje realizowane są 

doraźnie, często konieczne jest długotrwałe rozstrzyganie sporów wodno – prawnych. 

Po powodzi w roku 2010 koryto rzeki Uszwicy zostało oczyszczone z drzew poprzecznie 

go tarasujących, co groziło niekontrolowanym piętrzeniem wody zwłaszcza w okresie zimowym 

i wiosennym podczas spływu kry. W roku 2012 na dwóch odcinkach w Brzesku ubezpieczono 

brzegi przed wymywaniem i osuwaniem. Usunięto ponadto drzewa i krzewy wzdłuż koryta w 

Porębie Spytkowskiej. Nie zmienia to faktu, iż rzeka wymaga regulacji, a przynajmniej 

oczyszczenia z drzew podmytych przez wodę na pozostałych odcinkach i umocnienia niektórych 

zakoli. 

Konieczne i pilne było w ostatnich latach wykonanie regulacji potoku Grodna w 

Jadownikach. Prace zostały zrealizowane na półkilometrowym odcinku w roku ubiegłym. Dzięki 

tym działaniom przy dużych opadach deszczu nie powinno już być zagrożone kilka budynków 

mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku. Warto dodać, że z dwóch z nich regularnie 

musieli ewakuować się mieszkańcy. Innym problemem tamtego rejonu jest brak rowów wzdłuż 

ul. Witosa biegnącej w ciągu drogi powiatowej. Powoduje to przelewanie się wody z pól na 

jezdnię, a następnie na posesje, podtapiając ok. 10 z nich. Także w Jadownikach na ul. 

Nadbrzeżnej kilka budynków mieszkalnych usytuowanych jest niemal w korycie rzeki (poniżej 

poziomu ustroju nośnego mostu!) co w przypadku przyboru wód w Uszwicy wymaga 

wyjątkowej czujności służb kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, by w porę podjąć 

ewakuację mieszkańców i mienia z tych obiektów. 

Szczegółowe informacje na temat rejonów najbardziej zagrożonych powodzią na terenie 

miasta i gminy, osób przewidzianych do ewakuacji, potrzebnych do działań sił i środków 

znajdują się w Planie Zarządzania Kryzysowego i Planie Operacyjnym dot. powodzi 

opracowanych i regularnie aktualizowanych przez właściwe komórki Urzędu Miejskiego. 

Wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego po powodziach w roku 2010 

zostało odbudowane w 100%. Oprócz sprzętu ręcznego gmina dysponuje obecnie 20 tys. 

worków, pięcioma przenośnymi wałami przeciwpowodziowymi, kapokami ratunkowymi i 

rzutkami ratowniczymi, sprzętem oświetleniowym, dwoma agregatami prądotwórczymi, 

środkami łączności bezprzewodowej, woderami, butami gumowymi, płaszczami 

przeciwdeszczowymi, zestawem do oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz pozwalającym na 

zamknięcie ruchu drogowego, a ponadto sprzętem do zabezpieczenia potrzeb socjalnych 

ludności ewakuowanej – łóżka składane, koce, termosy na żywność itp. 

Nieocenioną pomocą w prognozowaniu zagrożenia powodziowego służy monitoring 

rzeki Uszwicy, który doskonale sprawdził się podczas powodzi sprzed trzech lat. Mimo 

uszkodzenia jednego z czujników wodą, która wypełniła koryto do wysokości ponad 6 metrów, 

system nadal dostarczał niezbędnych informacji z górnego biegu rzeki. Obecnie lokalizacja tego 

czujnika została zmieniona co powinno zapobiec jego zniszczeniu w przyszłości. Doświadczenie 

pokazuje jednak, że dla uzyskania pełniejszej liczby danych niezbędne jest włączenie do 

systemu kolejnych dwóch stacji pomiarowych na co niestety w chwili obecnej brak jest środków 

finansowych. 
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W roku 2011 uruchomiono w gminie system ostrzegania mieszkańców Alcetel, który 

służy do przekazywania istotnych dla mieszkańców komunikatów i ostrzeżeń na ich telefony 

komórkowe lub stacjonarne. System ten jest niezwykle cennym narzędziem w dotarciu ze 

skuteczną informacją do zagrożonych osób nie tylko w sytuacji wystąpienia powodzi, ale 

również wszelkich innych zagrożeń meteorologicznych, ekologicznych, pożarowych, 

komunikacyjnych czy technologicznych. Obecnie zarejestrowanych w systemie jest blisko trzy 

tysiące abonentów, co gwarantuje szybkie dotarcie z informacją do bardzo dużej grupy 

mieszkańców gminy. 

 

W czasie dalszej wizji lokalnej komisja udała się do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 

Brzesku. 

 Po budynku Powiatowej  Straży Pożarnej w Brzesku oprowadził  Komisję Komendant Dariusz 

Pęcak, który przekazał informacje dot. działań prowadzonych przez Brzeską Straż Pożarną  na 

rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Brzeskiego. 

 

 

Ad.3. . Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa 

pożarowego i p/powodziowego. 

 

Informacje na temat stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy Brzesko i Powiatu 

Brzeskiego przedstawił komisji Komisarz Jarosław Dudek KPP w Brzesku. 

Pan Komisarz Dudek odpowiedział na zapytania radnych dot min: 

 planów budowy nowej siedziby Powiatowej Komendy Policji w Brzesku oraz 

zabezpieczenia działki pod tą budowę; 

 wykorzystania strzelnicy policyjnej; 

 powtarzających się coraz częściej wypadków drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny; 

 przeciwdziałaniu i wykrywalności przestępstw narkotykowych, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi wśród młodzieży i osób dorosłych; 

 działania brzeskiej policji w zakresie Niebieskiej Karty; 

 jakości monitoringu miejskiego; 

 niedoborów, vacatów  kadrowych w brzeskiej policji. 

 

Ad.4. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła; 

 

 

 Komisja zapoznała się z treścią pisma Prezesa BZK dot. wprowadzonych podwyżek 

cen za  odpady komunalne. 

 

Radny Jarosław Sorys  nawiązał do pisma j.w. 

Radny stwierdził, że Prezes BZK winien poinformować mieszkańców wcześniej przed 

wprowadzeniem podwyżek o swoich planach, jeszcze przed wysłanie faktur . 

 

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i dyskusji w sprawach bieżących, po 

rozpatrzeniu wniosków, pism i projektów uchwał, komisja podjęła wnioski i opinie o treści: 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska  w Tarnowie  o wynikach kontroli pozaplanowych interwencyjnych 

przeprowadzonych w miesiącu maju 2012 r. na terenie Bucza.  
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2. Komisja negatywnie zaopiniowała nabycie na majątek Gminy Brzesko gruntu 

oznaczonego jako działka ewidencyjna 1829/1 położonej przy ul. Powstańców 

Warszawy. Komisja uważa, że przedmiotowy grunt winien być sprzedany przez 

wnioskodawców jedynie właścicielom nieruchomości sąsiednich. Grunt o którym mowa 

nie stanowi pasa drogi publicznej i gospodarowanie działką oraz bieżące utrzymanie jej 

przez sąsiadów byłoby najbardziej racjonalne. W przeciwnym razie komisja uważa iż 

Gmina narażona byłaby na ciągłe  ponoszenie kosztów, ponieważ służby drogowe 

zobligowane byłyby do utrzymywania w czystości ten grunt / koszenie trawy, 

sprzątanie/. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja opiniuje negatywnie zbycie pasa gruntu gminnego stanowiącego jako część 

działki nr. ewid. 1450/1 o który występuje właściciel działki  nr 1451  położonej przy ul. 

Targowej. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko –„Teren przy 

szpitalu”. 

      Głosowano jednogłośnie 

 

5. W związku z  pilną potrzebą prac związanych z usuwaniem skutków powodzi na Potoku 

Grodna, komisja wnioskuje o kontynuowanie regulacji tego potoku. Głosowano 

jednogłośnie - wnioskował radny Jarosław Sorys; 
 

6. Komisja wnioskuje, aby na bieżąco monitorować połamany drzewostan  na rzece 

Uszwicy i niezwłocznie usuwać zatory ponieważ stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto komisja wnioskuje, aby kontynuować prace 

związane z regulacją brzegów rzeki Uszwicy  na terenie Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie - wnioskowała radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek; 
 

7. Komisja wnioskuje  o odwodnienie przepustu  drogowego na ul. Wiejskiej w Brzesku na 

wysokości od Ogrodów Działkowych „Pod Dębami” do  Stacji Hodowli w Zagórzycach. 

Głosowano jednogłośnie - wnioskował Radny Edward Knaga; 
 

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystosowanie do Wojewódzkiego 

Komendanta Straży Pożarnej i Wojewody Małopolskiego pisma w sprawie 

przyspieszenia i zabezpieczenia środków finansowych na budowę  nowego budynku 

Powiatowej Straży Pożarnej przy planowanej Komendzie Policji wraz z uzasadnieniem. 

Głosowano jednogłośnie 
 

9. Komisja zapoznała się z wnioskiem  Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- 

Leczniczego w Brzesku  o zwolnienie  z podatku od nieruchomości w roku 2013  i latach 

następnych i przyjęła do wiadomości.  

 

 

10. Komisja przyjęła do wiadomości  informacje Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku dot. cen 

wody i ścieków w roku 2013 .  
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11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w czasie ponownej dyskusji   

w temacie zatwierdzenia projektu Statutu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku komisja stoi na stanowisku, iż Gmina Brzesko winna mieć 6  

reprezentantów w Związku z uwagi na większościowy kapitał posiadany w Spółce. 

Głosowano jednogłośnie – wnioskował radny Krzysztof Ojczyk; 
 

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie na następne posiedzenie 

komisji w dniu 11 marca br. projektu uchwały zmieniającej  limit punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych poprzez zmniejszenie ilości punktów sprzedaży w gastronomii, a 

zwiększenie ilości punktów sprzedaży detalicznej. Głosowano jednogłośnie -

wnioskował radny Krzysztof Ojczyk; 
 

13. Komisja zapoznała się z  informacją Prezesa Spółki BZK na temat  podwyżki cen za 

odpady komunalne w 2013 r. Komisja wnioskuje, aby na stronie internetowej Miasta 

Brzeska  utworzyć zakładkę zawierającą niezbędne informacje  dot. nowej ustawy 

śmieciowej. Głosowano jednogłośnie 

 

14. Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  na podstawie  

przedstawionego pisma  przez Prezesa Spółki BZK dot.  podwyżek cen  odpadów 

komunalnych w 2013 r. stoi na stanowisku iż zaproponowane podwyżki są  zbyt 

wysokie, a uzasadnienie tych podwyżek jest niewystarczające. Komisja wnosi o 

przedstawienie pełnej analizy przedłożonych stawek  i kosztów funkcjonowania Spółki. 

Głosowano jednogłośnie – wnioskował radny Krzysztof Ojczyk; 
 

15. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ul. Kasprowicza – Boczna w Jasieniu dot. 

zamontowania 3 lamp oświetleniowych i tablicy ogłoszeniowej i przyjęła do 

wiadomości.  

 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.9.00 - 13.00 

 

 

 

 

 

         Przewodnicząca 

Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku 

 

mgr Katarzyna  Pacewicz  Pyrek 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 


