Strona |1
Protokół Nr 1 /2017
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
20 stycznia 2017 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 – Żwawa

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Inspektor Ewa Gajda
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 bez uwag
jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z dnia 16 grudnia 2016 r.( Protokół znajduje się do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej).
2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
na sesję w miesiącu styczniu br. (projekty uchwał zostaną doręczone radnym w
wersji elektronicznej).
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Ad.1. Przyjęcie protokołu z dnia 16 grudnia 2016 r.( Protokół znajduje się do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 grudnia 2016 r. został przyjęty bez uwag
pozytywnie jednogłośnie.

Ad.2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017
Przedstawiony przez Przewodniczącego komisji radnego Adama Kwaśniaka projekt planu
pracy komisji na rok 2017 został przyjęty bez uwag , pozytywnie jednogłośnie.
Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję w miesiącu styczniu br. (projekty uchwał zostaną doręczone
radnym w wersji elektronicznej).
W sprawach bieżących komisja zaopiniowała:
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Brzesko w 2017 roku.
Głosowano jednogłośnie
2. W dyskusji z udziałem pani Inspektor Ewy Gajda Wydział GGMiR komisja omówiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce przez
nabywającego – działka nr 2562 o powierzchni 0,0475 ha położonej w Brzesku.
Pani Inspektor Ewa Gajda wskazała komisji na mapie przebieg działki o której
mowa poinformowała, że nie została jeszcze dokonana wycena przedmiotowej działki
ponieważ nie wiadomo, czy gmina wyrazi zgodę na jej sprzedaż. Wnioskodawczyni
dzierżawi działkę od 15 lat pod kiosk handlowy.
W dyskusji radny Adam Kwaśniak poinformował, że osobiście nie widzi przeszkód
by tą działkę gmina odsprzedała jednak musi być tym samym zabezpieczony interes
gminy szczególnie należy wydzielić część tej działki na chodnik wzdłuż ul.
Konstytucji 3 Maja i Jasnej.
Radny Bogusław Babicz wskazał na mapie członkom komisji przebieg
wnioskowanej działki i również zawnioskował o wydzielenie przez Gminę części tej
działki na chodnik wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja i Jasnej.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce
przez nabywającego – działka nr 2562 o powierzchni 0,0475 ha położonej w Brzesku z
zastrzeżeniem, by Gmina wydzieliła część tej działki na chodnik wzdłuż ul. Konstytucji 3
Maja i Jasnej. Głosowano jednogłośnie
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3. Radny Piotr Wyczesany odczytał wniosek UTW w Brzesku dot. nazewnictwa ulic.
Stwierdzono , że powyższe opracowanie jest bardzo cenne i w przypadku nadawania
nazw pozostałym ulicom będzie wzięte pod uwagę.
Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z pismem Rady Programowej UTW w Brzesku dot. nadawania nazw
ulicom i innym miejscom publicznym w Brzesku i przyjęła do wiadomości.

4. Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców z bloku nr 23 przy
ul. Legionów Piłsudskiego w Brzesku dot. wyrażenia zgody na wprowadzenie
oznakowania zakaz wjazdu B-2 z dopiskiem „ nie dotyczy zaopatrzenia” oraz „
nie stosowanie się do znaku grozi mandatem „ na drodze wewnętrznej
zlokalizowanej przy bloku.

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak odczytał treść wniosku jw.i stwierdził, że brak
jest opinii Zarządu Osiedla Brzezowieckie. Nie może tak być aby gminne parkingi były
dostępne tylko dla mieszkańców danego osiedla, ponadto radny zwrócił uwagę iż we
wniosku brak jest wniosku samych mieszkańców by mogli tam parkować.
Wniosek komisji
Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców z bloku nr 23 przy ul. Legionów
Piłsudskiego w Brzesku dot. wyrażenia zgody na wprowadzenie oznakowania zakaz wjazdu
B-2 z dopiskiem „ nie dotyczy zaopatrzenia” oraz „ nie stosowanie się do znaku
grozi mandatem „ na drodze wewnętrznej zlokalizowanej przy bloku i wnioskuje do
Burmistrza Brzeska o skierowanie wniosku do Zarządu Osiedla Brzezowieckie celem
wyrażenia opinii o powyższej sprawie. Głosowano jednogłośnie.
W dalszej dyskusji radny Bogusław Babicz odniósł się do przebiegu spotkania z
rodzicami w SP nr 1 w Jadownikach w sprawach dot. dalszego funkcjonowania szkoły jako
ośmioklasowej. Radny przybliżył członkom komisji przebieg spotkania, sposób dyskusji oraz
relację ze spotkania odbytego w PSP w Sterkowcu i jakie są dalsze plany gminy w tym
temacie.
Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie utworzenia ośmioklasowej SP w Sterkowcu –
osobiście jest za tym by szkoły ośmioklasowe były we wszystkich miejscowościach bo takie
były założenia obecnej reformy oświaty.
W dalszej dyskusji komisja analizowała propozycje reformy oświaty w Gminie Brzesko
szczególnie dot. SP nr 1 w Jadownikach, SP w Sterkowcu i SP nr 3 w Brzesku.
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Radny Adam Kwaśniak wyraził swoje zdanie na temat propozycji wyniesienia klas VII i
VIII PSP nr 3 w Brzesku do PG nr 1. Przedstawił jak była zorganizowana nauka w tej szkole
w latach 60 tych , jak wyglądał podział obwodów szkolnych. Przyjęty przez gminę oświatowy
system wzorcowy ostatnich lat teraz na nas bardzo niepokoi, a dot. to głównie budynków
gimnazjalnych i ich zagospodarowania.
Radny Bogusław Babicz odpowiedział w tematach przejęcia przez szkoły podstawowe
nauczycieli przedmiotów ścisłych z gimnazjów.
Komisja omówiła tematy dot.:




doposażenia klasopracowni w szkołach wiejskich po wprowadzeniu reformy i nauki
przedmiotów ścisłych takich jak chemia, fizyka, geografia;
organizacji obwodów szkolnych szczególnie jeśli chodzi o Sterkowiec i Wokowice;
odniesiono się do informacji dot. planowanego wzrostu urodzeń dzieci w
poszczególnych latach .
Na tym posiedzenie komisji zakończyło się.
Obrady trwały od godz. 9.00-10.15

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i
Rolnictwa RM w Brzesku
…………………………………………………
mgr Adam Kwaśniak
Protokołowała:
Inspektor BRM w Brzesku
Marta Kółkowska

Podpisany i przyjęty w dniu 17 lutego 2017 r.
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