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Protokół Nr 5 /2016
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
16 maja 2016 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach
znajduje się na nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się
w aktach komisji.

Komisja obradowała w składzie:
1. Radny Edward Knaga
2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący

Komisji.

3. Radny Piotr Wyczesany
4. Radny Jerzy Gawiak,
5. Radny Marcin Ciurej
6. Radny Bogusław Babicz,
7. Radna Ewa Chmielarz

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kierownik Referatu GGMiR Renata Pacura;
Inspektor Renata Pabian;
Dyrektor MOK Małgorzata Cuber;
Pani Karina Legutek PiMBP w Brzesku;
Główny Księgowy MOK Marta Hamowska;
Główny księgowy PIMBP Krystyna Zając.

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
- został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Wizja lokalna komisji w sprawach różnych.
2. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok
2015. ( inf. Email)
3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2015 r. ( inf. Email)
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4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu
22 kwietnia 2016 r. – Protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze
Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków,
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu
maju br.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu
22 kwietnia 2016 r. – Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.


Przed wyjazdem na wizję lokalną komisja jednogłośnie przyjęła
protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 kwietnia 2016
r. – Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

oraz
 pozytywnie zaopiniowano wniosek PKO BP SA Oddział w Brzesku dot.
umożliwienia dojazdu do wpłatomatu oraz wrzutni zlokalizowanych
w budynku Oddziału 1 w Brzesku Pl. Żwirki i Wigury 6 od strony
przystanków odjazdowych Busów w godzinach nocnych od 22.00-4.30.
Głosowano jednogłośnie
Ad.1. Wizja lokalna komisji w sprawach różnych.
Komisja odbyła wizję lokalną na terenie Miasta i Gminy Brzesko w
sprawach różnych – w wizji uczestniczyła również Kierownik Referatu
GGMiR
Renata Pacura.
Komisja dokonała wizji lokalnej działek w
Jadownikach i Mokrzyskach według złożonych do komisji wniosków o
sprzedaż i zamianę.

Ad.2. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok
2015. ( inf. W załączeniu do protokołu komisji)
Informacje dot. sprawozdania z działalności MOK w Brzesku przedstawiła
komisji Dyrektor Małgorzata Cuber.
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem pytania członków komisji
dot. min:





pilnej potrzeby zakupu dla potrzeb MOK samochodu służbowego;
utworzenia Muzeum Ziemi Brzeskiej;
prenumeraty czasopism w MOK,
planów MOK w zakresie organizacji imprez kulturalnych w okresie
letnim br.

Na zakończenie dyskusji członkowie komisji podziękowali Pani Dyrektor
MOK za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie pracowników
biblioteki, którzy zawsze służą pomocą i podjęto opinię o treści:
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Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności
MOK w Brzesku za rok 2015. Głosowano jednogłośnie

Informacje na temat działalności PiMBP w Brzesku przedstawiła komisji
wg. załącznika Pani Karina Legutek pracownik biblioteki.
W dyskusji nad sprawozdaniem pytania radnych
prenumeraty czasopism znajdujących się w bibliotece.

dot.

min.

Członkowie komisji podziękowali Pani Karinie Legutek oraz pani
Dyrektor Biblioteki Marii Marek
za dotychczasową współpracę ,
zaangażowanie pracowników którzy zawsze służą pomocą i podjęli
opinię o treści:


Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności
PiMBP w Brzesku za rok 2015. Głosowano jednogłośnie

Ad.3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki
Problemów Alkoholowych za 2015 r.
( inf. Stanowi załącznik do protokołu).

i

Rozwiązywania

Inspektor Renata Pabian omówiła sprawozdanie jw. wg. załącznika do
protokołu.
W dyskusji nad sprawozdaniem omówiono tematy:







Dofinansowywania profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii szczególnie w szkołach podstawowych
Gminy Brzesko w porównaniu do lat poprzednich;
Braku starania się o środki z dofinansowania programu jw.np.
przez szkołę podstawową w Buczu;
Dokonywanej kontroli punktów sprzedaży alkoholu oraz wyników
tej kontroli;
Omówiono temat propozycji przesunięcia koncesji alkoholowych z
gastronomii na sprzedaż detaliczną;
Skuteczności leczenia odwykowego z alkoholizmu.

Po dyskusji opinia komisji:


Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z Realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2015 rok.

Następnie komisja przystąpiła do omówienia wniosków zgłoszonych
czasie wizji lokalnej.


w

Radny Piotr Wyczesany objaśnił wniosek- projekt uchwały
skierowany do opinii komisji w sprawie zaliczenia poczynionych
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nakładów na działce gminnej nr 589 położonej w miejscowości Bucze
i
wyrażenia
zgody
na
zbycie
nieruchomości
w
drodze
bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce
przez nabywającego. Radny przedstawił komisji stan faktyczny na
działce ponieważ działka znajduje się
w
jego sąsiedztwie.
Działka jest zagrodzona, urządzona jednak nie stanowi własności
wnioskodawczyni, jest to grunt gminny , radny przytoczył historię
w sprawie.



Pani Kierownik Renata Pacura
omówiła i przedstawiła do
zaopiniowania komisji wniosek Pana JN. Zam. Jadowniki w sprawie
nabycia działki gminnej, jak będzie dokonana wycena tego gruntu.
Ze wstępnych powziętych informacji przez wydział wynika, ze może
na tej działce powstać tylko domek letniskowy. Działka jest o
powierzchni 0,15 ha, może zostać sprzedana tylko w formie
przetargu.

Na zapytanie członków komisji Pani Kierownik odpowiedziała, że działka
położona jest poza teren Grodziska na Bocheńcu, nie nadaje się np.
na zamianę ponieważ nie jest atrakcyjna , nie ma dobrego dojazdu i nie
nadaje się pod budownictwo mieszkaniowe.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że szkoda sprzedawać tego gruntu,
wartość jego jest niska zapytał
czy w pobliżu
są jakieś gminne
działki
w pobliżu , pani Kierownik Pacura wskazała na mapie przebieg
działki gminnej w pobliżu.
Po dyskusji opinia komisji:


Pozytywnie
zaopiniowano zbycie działki nr 5914 położonej w
Jadownikach o powierzchni 0, 15 ha na rzecz pana J.N zgodnie z
obowiązującą procedurą. Głosowano 6 za, 1 przeciw

Pani Kierownik Renata Pacura omówiła wniosek dot. propozycji zamiany
działki nr 2908 o pow. 0,25 ha położonej w Mokrzyskach własności J.K
w zamian za działkę własności Gminy Brzesko nr 3037/2 o pow. 0,9356
ha zgodnie z obowiązującą procedurą. Działka ta zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod drogę pomiędzy
ul. Jana Kantego, a ul. Januszowską. Działka gminna ma powierzchni
0,93 ha więc zamiana byłaby wartościowa z dopłatą na rzecz gminy ,
powiększona o podatek VAT.
Na zapytania członków komisji Pani Kierownik przybliżyła jak
dokonywana jest zamiana wartościowa działek gminnych. W pobliżu tej
działki nie ma innych działek gminnych. Zamiana nastąpi w trybie
bezprzetargowym.
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Po dyskusji opinia komisji:


Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek dot. zbycia
działki nr 2908 o pow. 0,25 ha położonej w Mokrzyskach własności
J.K w zamian za działkę własności Gminy Brzesko nr 3037/2 o pow.
0,9356 ha zgodnie z obowiązującą procedurą. Głosowano 6 za 1
wstrzymujący.

Ponadto komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały w sprawie
zaliczenia poczynionych nakładów na działce gminnej nr 589 położonej
w miejscowości Bucze i wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce przez
nabywającego.
Opinia komisji:
Komisja akceptuje zaliczenie poczynionych nakładów na działce gminnej
nr 589 położonej w miejscowości Bucze i pozytywnie jednogłośnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów
poczynionych na działce przez nabywającego. Głosowano jednogłośnie
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00-11.15
Przewodniczący Komisji

……………………………………………….
mgr Adam Kwaśniak

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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