
P R O T O K Ó Ł  Nr  40/2010

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu  24 marca  2010  r o k u.

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  oraz  osoby  zaproszone  na 

posiedzenie, wg załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył Radny 

Adam Kwaśniak Przewodniczący Komisji. 

Witając  zebranych  przedstawił  porządek  posiedzenia,  który  członkowie  komisji 

otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie.  Proponowany porządek posiedzenia został 

przyjęty jednogłośnie:

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Informacja nt. wieloletniego rozwoju budownictwa komunalnego oraz kierunków 

ładu przestrzennego w Gminie Brzesko .

3. Ocena  stanu  sanitarnego  i  estetycznego  miasta  Brzeska  ze  szczególnym  

uwzględnieniem terenów zielonych .

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji oraz  

zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

5. Opinia na temat funkcjonowania Spółki MPK na terenie Gminy Brzesko – wizja  

lokalna  12.30 

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 lutego 2010 roku został przyjęty 
jednogłośnie .

Ad.2.  Informacja  nt.  wieloletniego  rozwoju  budownictwa komunalnego  oraz  kierunków  

ładu przestrzennego w Gminie Brzesko .

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie komisji .

W dyskusji  głos zabrali: 

Radna  Mieczysława  Klimek  zapytała  w  temacie  planowanej  budowy   budynku 

komunalnego , na co zostanie przeznaczona  kwota 100 tysięcy  złotych  zaplanowana w 

budżecie na rok 2010.



Radny Stanisław Góra  przedstawił komisji przebieg dyskusji oraz ustalenia jakie zapadły 

na ostatnim posiedzeniu Komisji  Gospodarki  Finansowej  w temacie planowanej  budowy 

budynku komunalnego.

Kierownik Roman Olchawa  poinformował komisję,  że pan Architekt Budzioch  na zlecenie 

Urzędu  Miejskiego   opracował  materiały  niezbędne  do  wydania  decyzji  lokalizacyjnej 

budowy  budynku  komunalnego  .  We  własnym  zakresie  Pan  Budzioch   wykonał  rys 

poglądowy    budynku  .  Koszt  projektu  budynku  wynosi  od  100-150  tysięcy  złotych 

natomiast   cena budowy całego obiektu to w przybliżeniu kwota ponad 10 mln złotych. 

Przygotowany przez pana Budziocha materiał  był potrzebny na etapie  przygotowywania 

decyzji lokalizacyjnej .Ponadto pan kierownik w skrócie przedstawił jakie są plany gminy 

budowy przedmiotowego bloku komunalnego.

Radna Mieczysława Klimek zapytała  czy zostanie w najbliższym czasie przeprowadzony 

remont  budynku  starej  poczty   przy  ulicy  Browarnej   i  czy  w  budżecie  gminy  są 

zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

Kierownik  Roman  Olchawa odpowiedział  ,że  temat  remontu  budynku  poczty  był 

omawiany. Wnioskowaliśmy  o przesuniecie z rezerwy pana burmistrza pewnych kwot  na 

realizacje  dokumentacji  okresów przyszłych  w tym  dokumentacje  budynku poczty  ,   ta 

propozycja  jest jeszcze na etapie rozważań.

Sekretarz Stanisław Sułek  odpowiedział, pan burmistrz stanął na stanowisku aby w tej 

chwili  dołożyć kwotę 150 tysięcy do projektu .Zadeklarował  ,że jak narazie wstrzyma się z 

ogłaszaniem przetargu na dokumentacje , gdyż chciałby aby wspólnie radni zastanowili sie i 

podyskutowali  nad  tym  tematem  tj.  czy   rozpoczynać  projektowanie   budynku 

komunalnego  wielorodzinnego,  czy  też   rozpoczynać  remont  budynku  poczty.  Pan 

Burmistrz planuje otworzyć dyskusje w tym temacie na  posiedzeniach komisji  .
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Radna Mieczysława Klimek zapytała czy jest juz rozwiązana sprawa dot. budynku przy ul. 

Mickiewicza 68 ?, bo miały być prowadzone rozmowy z P. Urbanów. 

Sekretarz  Stanisław  Sułek odpowiedział,   w  tym  temacie  sprawa   utknęła  w  miejscu 

ponieważ pan Urban bardziej skupił się   na remoncie pałacu .

Ponadto Radna  zapytała czy Brzesko należy do systemu Taniego Budownictwa Socjalnego. 

Jest to fundusz z którego gmina mogłaby  skorzystać budując tym samym tanie mieszkania 

dla potrzebujących, szczególnie ludzi młodych .

Kierownik Henryk Piela odpowiedział ,że w Brzesku nie stosowany jest system budowy 

mieszkań na zasadzie TBS. W naszym przypadku MZGM  mógłby mieć formę TBS, tj.  w 

ramach  TBS  budować  nowe  mieszkania  jak  również  nimi  zarządzać.  Mieszkania  TBS 

przeznaczone są dla mieszkańców, dla ludzi o nieco wyższych dochodach niż te minimalne.

Był taki pomysł w latach 90-tych aby taka forma budowy mieszkań była w Brzesku , ale 

dlaczego ten pomysł nie znalazł  realizacji  nie ma pojęcia.

 

Radna Mieczysława Klimek  uważa ,że skoro jest taka pozytywna opinia to wartałoby się 

zainteresować  tym  pomysłem  .Napewno  byłoby  wielu  zainteresowanych  takim 

budownictwem a zwłaszcza ludzi młodych, którzy by chętnie odrobili  zamiast płacić.

Radny Józef Kubas  poinformował, że przy ulicy Wyspiańskiego  powstało osiedle domków 

jednorodzinnych na starym stawie .Pierwotnie prezesem tej zabudowy została jego żona , 

teren został wykupiony, zagospodarowany i domy stanęły .Radny uważa ,że  gmina winna 

udostępnić teren , bo napewno chętnych do budowy domów  by nie brakowało. Jest tylko 

kwestia poszukania odpowiedniego terenu i ceny jego   sprzedaży  czy kupna.

Radny  Stanisław  Góra przypomniał  iż  pan  burmistrz  na  ostatnim  posiedzeniu  komisji 

Gospodarki Finansowej postawił radnym pytanie, w jakim kierunku Rada chce pójść , czy 

budowy  bloku  socjalno-  komunalnego  czy  remontu   budynku  starej  poczty  przy  ul. 

Browarnej  . Oba pomysły są  dobre ale musimy  je  dokładnie rozważyć co będzie lepsze.
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Ad.3.Ocena  stanu  sanitarnego  i  estetycznego  miasta  Brzeska  ze  szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych .

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  Henryk  Piela  przedstawił  komisji  wg. 

załącznika informacje jw.

Ponadto pan Kierownik przybliżył jakie są plany  modernizacji Ogrodu Jordanowskiego  , 

Placu  Żwirki  i  Wigury  oraz  Placu  Kazimierza  Wielkiego  ,zagospodarowania  zieleni  na 

terenie miasta po oddaniu do użytku publicznego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego.

W dyskusji członkowie komisji  poruszyli:

Radna Mieczysława Klimek zwróciła uwagę na pilną potrzebę ustawienia  ławek na Placu 

Kazimierza.

 Zamykania  bram  Ogrodu  Jordanowskiego  na  noc  ,  oraz  wprowadzenia  zakazu 

wprowadzania psów na teren Ogródka Jordanowskiego. 

 Pojawiających się  nowych dzikich wysypisk śmieci  na terenach wiejskich /  np.  w 

Porębie Spytkowskiej  na Wilczym Gardle i koło posesji Pani Gawlik ul.Graniczna/.

Radny Józef Kubas  stwierdził  iż należy ożywić Plac Kazimierza Wielkiego ustawiając tam 

wazony kwiatowe i ławki dla spacerowiczów. 

 w Ogrodzie Jordanowskim należy wydzielić plac do nauki jazdy na rowerach dla 

najmłodszych dzieci .

 Z ubolewaniem  stwierdził iż zamontowane w Ogrodzie Jordanowskim stoły do gry 

w ping-  ponga są nie wykorzystywane  przez  mieszkańców .Radny poprosił aby 

częściej opróżniane były kosze na śmieci  koło placu targowego  , gdyż duży ruch 

uliczny pieszych w dni targowe  powoduje że te kosze szybko sie napełniają. Ponadto 

należy częściej wywozić kontenery ze zużytą odzieżą z ul. Powstańców Warszawy.

 Czy  prawdą  jest  że   pewien  prywatny  inwestor  wystąpił  do  władz  gminy  i  do 

możliwie dostępnych urzędów, o  możliwość uzyskania  pozwolenia  zlokalizowania 

na działce nr 1361/1 w Brzesku  wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. W tej sprawie mieszkańcy  ościennych ulic wystosowali juz protest do 

władz Gminy Brzesko. 

Radny Stanisław Milewski  zapytał czy zbiórka gabarytów w br. będzie się odbywała na 

starych zasadach?
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Radny Adam Kwaśniak  poruszył  temat sprzątania chodnika  przy ul.Głowackiego koło 

parafii św. Jakuba 

Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielił Kierownik Henryk Piela .

Opinie komisji :

Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała informacje na temat:

1)  Wieloletniego rozwoju budownictwa komunalnego oraz kierunków ładu 

przestrzennego w Gminie Brzesko.

2) Stanu  sanitarnego   i  estetycznego  miasta  Brzeska  ze  szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych  .

Ad.4. W sprawach  bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała:
 projekty uchwał   w sprawach:

3) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku – Kryształowa; 

4) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku – Aleja Solidarności

5) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku – Perłowa

Komisja  rozważyła  również  propozycje  aby  jednej  z  ulic  w  centrum  miasta  nadać  imię 

profesora Błażeja Paleja .

Wniosek komisji: Komisja wnioskuje  o nadanie nazwy ulicy w Brzesku im. Błażeja Paleja .

Głosowano jednogłośnie .

Projekty  uchwał  w  sprawach  ustalenia  systemu  stref  i  cen  urzędowych  za  usługi 

przewozowe  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego  Spółka  z.  o.o.  

w Brzesku, oraz ustalenia uprawnień do bezpłatnych ,specjalnych i ulgowych przejazdów 

autobusami MPK Spółka z o.o. w Brzesku  objaśnił komisji wg. załącznika  do protokołu 

Inspektor Zbigniew Matras.

Komisja bez dyskusji wyraziła opinie:

Pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowała komisja  projekty uchwał   w sprawach:

1. Ustalenia systemu stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego  

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z. o.o. w Brzesku.
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2. Ustalenia uprawnień do bezpłatnych ,specjalnych i ulgowych przejazdów 

autobusami MPK Spółka z o.o. w Brzesku .

Ad.5. Komisja udała się  na wizję lokalną do Spółki MPK.

Po odbytej wizji podjęto wniosek o treści:

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie   ocenia  działalność  Spółki  MPK  w  Brzesku   i 

wnioskuje   o  zakup   kolejnego  autobusu  niskopodłogowego  ,  w  miarę  możliwości 

finansowych Gminy .

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz. 11.00-14.00 

Przewodniczący Komisji Prawa 
Porządku Publicznego i Promocji  

Rady Miejskiej w Brzesku

      mgr Adam Kwaśniak

Protokołowała : Inspektor Marta Kółkowska 
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