Protokół Nr 3 /2016
Z

posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
18 marca 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.

Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radna

Adam Kwaśniak – przewodniczący
Edward Knaga
Piotr Wyczesany
Jerzy Gawiak,
Marcin Ciurej
Bogusław Babicz,
Ewa Chmielarz

Komisji.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk
2. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka
3. Kierownik Antoni Staszczyk
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący
Komisji
radny Adam
Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji.
Przewodniczący

komisji

powitał

wszystkich

zebranych

i

przedstawił

proponowany projekt porządku posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Ocena przygotowań

do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2016.

2. Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogramu

prac

inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów
oświetleniowych – wizja lokalna.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu

19 lutego

2016 r.
4. Sprawy

bieżące

i wolne

wnioski

–

rozpatrzenie

projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu

pism

i

wniosków,

marcu br.

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak oczytał pisma które wpłynęły na komisje:
- pismo Pana H.A w sprawie ul. Granicznej w Porębie Spytkowskiej.
- pismo S.C w sprawie odwodnienia ulicy Jana Kantego w Mokrzyskach.

Ad.1. Ad. 2 Ocena przygotowań

do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok

2016. Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogramu

prac

inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów
oświetleniowych – wizja lokalna.
Komisja udała się na wizję lokalną. Wizja trwała od godziny 11:10-13:15.
Po wizji lokalnej, zapoznaniu się w terenie ze sprawami - komisja podjęła
następujące wnioski:
Komisja odbyła wizję lokalną : Plac Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki,
ul. Kusocińskiego, ul. 19 Stycznia, ul. Browarna, ul. Graniczna, ul. Ks.
Mazurkiewicza, os. Jagiełły, ul. Elektryczna, ul. Zacisze, ul. Jana KantegoMokrzyska.
Komisja po odbyciu wizji lokalnej na ul. Granicznej w Porębie Sypytkowskiej
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia
na rok 2017. Komisja przekazuje sprawę budowy chodnika na ul. Granicznej
Starostwu

Powiatowemu,

celem

rozpatrzenia

wniosku

Pana

H.A.

Komisja

pozytywnie opiniuje oznakowanie ul. Granicznej i przekazuje do Inżynierii
przy Starostwie powiatowym w celu wydania opinii. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o kontynuowanie remontu chodnika na
ul. 19 Stycznia w 2017 roku. Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie opiniuje koncepcje utworzenia Gminnego Parku Wypoczynku
i Rekreacji w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
Radna Barbara Borowiecka, podziękowała za przyjęcie koncepcji. Dodała, że
jest to zadanie gminne dla wszystkich mieszkańców.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie dokumentacji odwodnienia
ul. Elektrycznej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie projektu odwodnienia
ul. Zacisze w roku bieżącym. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o naprawę zapadliska chodnika przy
ul. Kościuszki w pobliżu Banku Spółdzielczego. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o utwardzenie placu w pobliżu Placu
Kazimierza Wielkiego do granicy z RCKB. Komisja wnosi, by wykonać przejście

łączące

między

Placem

Kazimierza

a

starym

Placem

Targowym.

Głosowano

jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie nawierzchni asfaltowej
w

pobliżu

szalet

miejskich

a

plac

przeznaczyć

na

parking

płatny.

Głosowano jednogłośnie.
Komisja zapoznała się ze sprawą Pana S.C w sprawie odwodnienia ulicy Jana
Kantego i odbyła wizję lokalna w terenie.

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, wyjaśnił, że jest wniosek z wydziału
GGMiR Pana M.W w sprawie sprzedaży działki, wniosek Pani M.K w sprawie zakupu
działki w Szczepanowie.
Na posiedzenie przybyła Pani Inspektor Renata Pacura, dokonała omówienia
wniosków, które skierowane zostały pod opinie komisji. Po dyskusji oraz
analizie dokonano następujących opinii:
Komisja

pozytywnie

jednogłośnie

zaopiniowała

zbycie

działki

Nr

467/17

położonej w Brzesku.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przychyla się do opinii Rady Sołeckiej
w Szczepanowie w sprawie zbycia działki Nr 361 położonej w Szczepanowie na
rzecz Pani M.K.
Następnie Pani Inspektor Irena Krzyżak dokonała omówienia projektu uchwały
w sprawie zbycia działek o Nr 764/3, 648/8, 767/4, 766/6, 766/5 położonej
w obrębie ulic Wiejska –W. Kossaka oraz zbycie działek o Nr 741 i 742/8
położonej przy ul. Wiejskiej.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zbycie działek o Nr 764/3,
648/8, 767/4, 766/6, 766/5 położonej w obrębie ulic Wiejska –W. Kossaka oraz
zbycie działek o Nr 741 i 742/8 położonej przy ul. Wiejskiej.

Kierownik ITK Antoni Staszczyk omówił projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr
VIII/49/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice”;

oraz

projekt

przystąpienia

uchwały
do

zmieniającą

sporządzenia

uchwałę

Nr

Miejscowego

VIII/50/2011
Planu

w

sprawie

Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Dzielnica Przemysłowa”;
Przewodniczący

Rady

Krzysztof

Ojczyk,

stwierdził,

że

poprzedniej uchwały już radni chcieli uchwalić cały plan.

przy

uchwalaniu

Dwa lata temu był

by temat już zamknięty a tylko później punktowo wnosić zmiany.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że wartałoby przyjąć te
propozycje zmiany ponieważ jest większa szansa, że ten plan zostanie
uchwalony. Wcześniej były protesty mieszkańców.
Radny Piotr Wyczesany zapytał w sprawie gruntów inwestycyjnych w Buczu.
Kierownik ITK Antoni Staszczyk udzielił odpowiedzi. Wyjaśnił jacy oferenci
są zainteresowani tymi gruntami oraz jakie dalsze plany ma urząd. Omówił
również
Komisja

pozytywnie

ocenia

przygotowania

do

realizacji

inwestycji

zaplanowanych na rok 2016. Głosowano jednogłośnie.

Następnie poddano pod głosowanie poniższe projekty uchwał:
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki;
- w sprawie zmiany zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5 %
alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży/
komisja wskazuje przesunięcie 5 koncesji z gastronomii (powyżej 4,5 %
alkoholu w miejscu sprzedaży) na detal (powyżej 4,5 % alkoholu poza miejscem
sprzedaży/
- w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 29 lutego 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Brzesko .

Wszystkie projekty zostały przegłosowane pozytywnie, jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak , oczytał pismo pana E.S
w sprawie prośby o przydział mieszkania z zasobów komunalnych. Następnie
odczytał pismo Dyrektora Sądu Rejonowego

w Brzesku oraz Prezesa Sądu

Rejonowego w Brzesku, również w tej sprawie. Wyjaśnił, żeby pismo zostanie
skierowane do Komisji Mieszkaniowej a równocześnie na następne posiedzenie
komisji zaprosi strony, by omówić sprawę Pana E.S.

Komisja zapoznała się z pismem Pana E.S, Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku,
Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie przyznania lokalu komunalnego
i przyjęła je do wiadomości. Równocześnie komisja wnioskuje, aby tę sprawę
przekazać Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz by na następne posiedzenie
komisji zaprosić Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzesku wraz z zainteresowaną
stroną.
Radny Piotr Wyczesany zapytał w sprawie przygotowania MOPS wniosków do
rządowego projektu 500 +

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że zostało zaproponowane przez
niego na ostatnim spotkaniu ze sołtysami oraz przewodniczącymi osiedli, aby
była

dać

możliwość

złożenia

wniosku

na

poszczególnych

sołectwach.

Zorganizowane zostaną dyżury z pracownikiem MOPS. Dodał, że MOPS dostał
dodatkowe środki na ten cel.

Protokół z posiedzenia z dnia 19 lutego 2016r. został przyjęty jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 11.00 -

14.30

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
mgr Adam Kwaśniak

Protokół sporządziła:
Inspektor
mgr Joanna Szczepka

