Protokół Nr 9 /2017
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady
Miejskiej
Rady
Miejskiej
w
17 października 2017 r. w sali obrad

Brzesku
odbytego
w
dniu
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:


Burmistrz Grzegorz Wawryka;



Kierownik Danuta Zięba;



Kierownik Henryk Piela

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji
radny
Adam Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad komisji.
Przewodniczący komisji zaproponował porządek obrad komisji jak niżej:
1. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.
2. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy.
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3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu
20 września 2017 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów
uchwał skierowanych do komisji.( inf. email)
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie
Ad.3. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 września 2017 roku
przyjęto jednogłośnie bez uwag.

Ad.1. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.
Kierownik Henryk Piela przedstawił informacje na temat jw. radni otrzymali
materiały również w wersji elektronicznej. Ponadto Kierownik Piela poinformował o
dodatkowym zakupie koszy na śmieci i ławek na teren miasta.
Pytania komisji:
Radny Bogusław Babicz poprosił o przycięcie przez BZK tui na cmentarzu
komunalnym w Brzesku w Alejce Nr VII.
Radny Adam Kwaśniak poprosił aby na ul. Głowackiego w kierunku Jadownik
zamontować ławkę w okolicy zatoczki koło Marketu Śnieżka – proszą o to starsi
mieszkańcy. Ponadto radny zapytał w tematach:



Czyszczenia studni na terenie miasta – które to będą studnie;
Szalety na placu targowym w Brzesku – czy jest szansa by w roku przyszłym
rozpocząć inwestycje w tym kierunku – w dyskusji omówiono możliwości
realizacji tej inwestycji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
na rok 2018.

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa- poprosiła o przedstawienie harmonogramu
sprzątania ulic przez Spółkę BZK – niektóre ulice np. Kołłątaja są nie sprzątane lub
pomijane w sprzątaniu. Ponadto radna zwróciła uwagę na utrzymanie terenów
zielonych na terenach wiejskich np. w Mokrzyskach przed budynkiem GOSiR –
należy zwiększyć środki finansowe na ten cel i wpisać do grafiku sprzątania.
W dyskusji omówiono i zwrócono uwagę na potrzebę sprzątania terenów
wiejskich, placów zabaw, koszenia traw oraz ulic w mieście i na terenie gminy.
Ponadto Radna Ewa Chmielarz - Żwawa poinformowała o pilnej potrzebie
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wysprzątania i utrzymywania w czystości zatoki przy ul. Jasnej w Brzesku, która
jest regularnie zaśmiecana przez zatrzymujących się na odpoczynek kierowców ,
niekoniecznie z naszej gminy .
Na wszystkie zapytania odpowiedzi udzielił Kierownik Henryk Piela.

Po dyskusji wnioski komisji:


Komisja wnioskuje o zamontowanie ławki z koszem na śmieci na zjeździe z
obwodnicy od strony wschodniej, przy dawnej drodze Nr 4 ( koło Marketu
Śnieżka). Głosowano jednogłośnie



Komisja wnioskuje o utrzymanie w czystości zatoki przy ul. Jasnej w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o budowę szalet na Placu Targowym
w Brzesku w roku 2018. Głosowano jednogłośnie



Komisja pozytywnie oceniła i jednogłośnie zaopiniowała informacje na temat
stanu sanitarnego i estetycznego Miasta Brzeska. Głosowano jednogłośnie

Ad.2. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy.
Radni otrzymali Informacje pisemną w wersji elektronicznej.
Ponadto Kierownik Henryk Piela

przedstawił jakie działania prowadzi gmina

związane z ochroną powietrza , wymianą kotłów centralnego ogrzewania ,
zamontowania czujników jakości powietrza na terenie gminy.
Ponadto pan Kierownik omówił temat zawarcia porozumienia z innymi gminami i
utworzenia Klastera Energetycznego którego celem jest prowadzenie działań
energooszczędnych, celem zwiększenia możliwości pozyskania z programu środków
pozabudżetowych przez Gminę na montaż fotovoltaiki, kolektorów słonecznych i
kotłów na biomasę.
W dyskusji radna Ewa Chmielarz – Żwawa poruszyła problem dokonania kontroli
firmy działającej na ul. Kołłątaja w Brzesku ponieważ mieszkańcy zgłaszają
uciążliwości zapachowe działalności przedmiotowej firmy.
Radny Piotr Wyczesany zapytał w
oświetleniowej na ul.Lipowej w Buczu.

sprawie

możliwości montażu

lampy
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Kierownik Henryk Piela odpowiedział, temat jest znany , prowadzone są działania
by w roku biżącym lampa została założona.
Po dyskusji opinia komisji :
Komisja przyjęła informację na temat stanu środowiska na terenie Gminy Brzesko.
Głosowano jednogłośnie
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i
projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email)
W sprawach bieżących KOMISJA ZAOPINIOWAŁA projekty uchwał w zakresie
odbierania odpadów komunalnych. Projekty uchwał wg. załącznika do protokołu
szczegółowo objaśniła wg. załącznika do protokołu Kierownik Danuta Zięba.
1) Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi; Kierownik Danuta
Zięba
przedstawiła proponowane zmiany w projekcie
Zmiany dot. & 2 ust.2 pkt.4 –dostosowanie
do zapisów
rozporządzenia plus zmiana terminu odbioru zużytego

uchwały.
nowego
sprzętu

elektronicznego, wyznaczenia na PSZO tkzw. graciarni gdzie można
składować dobre meble jeszcze do wykorzystania np. przez MOPS lub osoby
potrzebujące, selektywne zbieranie odpadów BIO w blokowiskach, odbiór
odpadów budowlanych na PSZOK.
Głosowano jednogłośnie

Przedstawiony projekt uchwały jw.

2) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; Kierownik Danuta Zięba
przedstawiła

proponowane

zmiany

w

projekcie

uchwały.

Głosowano

jednogłośnie
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;
Kierownik Danuta Zięba przedstawiła proponowane zmiany w projekcie
uchwały. Przedstawiła czym jest spowodowana powyższa propozycja
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podwyżki cen o 3 zł i 4 złote , wyliczenia stanowią załącznik do protokołu.
Ponadto Pani kierownik przedstawiła jakie nastąpiły zmiany
w
rozporządzeniu w zakresie łącznej segregacji odpadów plastikowych oraz
metalu, zbiórki odpadów biodegradalnych na osiedlach i pozostałe zmiany.
Radny Adam Kwaśniak odniósł się do wariantu podwyżki odpadów o 3 złote oraz 4
złote. Uważa, że winna zostać zaproponowana stawka 4 złote skoro 3 złote będzie
niewystarczającą kwotą.
Radny Piotr Wyczesany zapytał jak będą się kształtowały ceny śmieci po
podwyżkach w naszej gminie w stosunku do gmin ościennych.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa - stwierdziła, że osobiście jest za sukcesywnym
podwyższaniem stawek opłat za śmieci by w przyszłości nie było takich dużych
podwyżek jak w przypadku podatków lokalnych.
W dyskusji komisja odniosła się do przedstawionych propozycji podwyżek opłat za
śmieci – (dyskusja płyta CD 39;00)
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; głosowano 1 za, 1 przeciw, 5
wstrzymujące – projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez komisję;
Głosowano 1 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujacych.
cd. dyskusji:


projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz Gminy Brzesko; Projekt uchwały omówiła Kierownik Danuta Zięba

opinia komisji: pozytywnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie
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projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Brzesko zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku – pismo znak: NHKMT-434-24/17 z dnia 20.09.2017r.

Projekt uchwały wg. załącznika do protokołu omówiła Kierownik Danuta Zięba ,
która przedstawiła wprowadzone zmiany w projekcie uchwały jw.
Opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie


Radny Piotr Wyczesany odczytał pismo SKM w Brzesku w sprawie
zagospodarowania budynku po byłej PSP w Wokowicach.

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odniósł się do przedstawionego pisma

,

poinformował iż w chwili obecnej brak jest propozycji sołectwa na temat
propozycji zagospodarowania przedmiotowego budynku. Dopóki nie będzie
ostatecznej opinii sołectwa to gmina nic nie może zrobić na siłę.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził , że skoro sami mieszkańcy nie maja pomysłu na
zagospodarowanie tego budynku to sami nie będziemy nic na siłę wymyślać.
Opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Społecznej Komisji Mieszkaniowej w
Brzesku dot. zagospodarowania budynku po byłej PSP w Wokowicach.


Radny Piotr Wyczesany odczytał pismo w sprawie zmiany nazwy ulicy
„ Wincentego Zydronia” na ulicę „ Ciepłą”, oraz stanowisko ZO
Brzezowieckie w sprawie zmiany nazwy ul. W. Zydronia na ul. Ciepła
oraz projekt uchwały.

Radny Bogusław Babicz poinformował, ze rozmawiał w tej sprawie z panem
Prezesem MPEC ponieważ ta nazwa ul. Ciepła wcale nie kojarzy się z MPEC i jeśli
zmiana to wg. niego lepsza byłaby nazwa Ciepłownicza bo tam jest MPEC.
Radny Piotr Wyczesany – przypomniał, że jest to propozycja mieszkańców i
należy to uszanować bo przypominamy sobie jakie były konsekwencje propozycji
zmiany nazwy ul. Armii Ludowej.
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Po krótkiej dyskusji opinia komisji:


Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy
„ Wincentego Zydronia” na ulicę „ Ciepłą”. Głosowano jednogłośnie



Komisja wnioskuje o rozważenie przez mieszkańców ulicy Wincentego
Zydronia zmiany nazwy na ul. ”Ciepłownicza”. Głosowano jednogłośnie

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący komisji radny Adam Kwaśniak
zamknął posiedzenie komisji.
Obrady komisji trwały od godz. 9.00-10.40

Przewodniczący Komisji
………………………………………….
mgr Adam Kwaśniak

protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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