Rada Miejska w Brzesku
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Protokół nr 3/2019
3 Posiedzenie w dniu 11 marca 2019
Obrady rozpoczęto 11 marca 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12.30 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Marcin Ciurej
2. Leszek Klimek
3. Zbigniew Łanocha
4. Bogusław Sambor
5. Kamil Trąba
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;
2. Dyrektor Renata Pacura
3. Dyrektor BOSiR Marek Dadej
4. Dyrektor EKiS Józef Cierniak
5. Dyrektor Bogdan Dobranowski
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Leszek Klimek
który powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji Leszek Klimek stwierdził
prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Nr 1 .

Ad.3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący

Komisji

Leszek

Klimek

przedstawił

proponowany porządek

posiedzenia komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia
komisji?.
Uwag radnych brak. Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku posiedzenia
komisji – porządek posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie załącznik do protokołu Nr 2.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
5. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji
odbytego w dniu 20.02.2019 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Ocena stanu dróg gminnych – wizja lokalna.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad.4 . Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
Dyrektor Wydziału EKiS Józef Cierniak przedstawił komisji informacje na temat
stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko – stanowi
załącznik do protokołu druk nr. 3
Pytań radnych do przedstawionej informacji brak.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji informacje dot. propozycji w
zakresie budowy hali sportowej w Mokrzyskach. Zostanie zorganizowany wyjazd

radnych do Krakowa by zapoznać się z nowotarskim projektem

hali, która

chcielibyśmy wybudować w Mokrzyskach. Powyższy projekt jest projektem
nowoczesnym

o niższych kosztach budowy i utrzymania oraz trwałości obiektu.

Wymiary takiej hali spełniają wymogi

pod każdym względem. Koszt budowy takiej

hali wynosi około 3 mln złotych. Następnie burmistrz przedstawił z jakich materiałów
jest wykonana hala oraz jaka jest trwałość obiektu.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
1.

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały

w sprawie zmiany

uchwały nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia 21 marca
1990 r. ( dot. ul. Generała Stanisława Maczka). Projekt uchwały objaśnili kolejno
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach oraz Dyrektor Renata Pacura, która wyjaśniła,
że takie ulicy w Brzesku nie ma i należy skorygować powstały błąd. ( projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu komisji).
2.

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia

Programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku oraz sprawozdanie z wykonania „
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brzesko „ za 2018 rok. Projekt uchwały omówił zastępca
Burmistrza Grzegorz Brach – uwag radnych brak. ( projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu komisji).
3.

Komisja przyjęła do wiadomości Sprawozdanie cyfrowe Burmistrza Brzeska za

okres od stycznia do grudnia 2018 r.
4.

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na zbycie nieruchomości położonych w Brzesku oznaczonych numerem
ewidencyjnym Nr 2047/10 i Nr 2047/13. Projekt uchwały według załącznika do
protokołu omówiła Pani Dyrektor Renata Pacura . Pani Dyrektor przedstawiła na mapie
położeni powyższych działek , ponieważ wartość sprzedaży tych dwóch działek
przekracza 200 tysięcy złotych musi być zgoda Rady Miejskiej , grunt zostanie

sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela sąsiedniego gruntu.- pytań
radnych brak. ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu
komisji).
5.

Pozytywnie zaopiniowała komisja wniosek Pana M.P dotyczący zwolnienia z

waloryzacji czynszów w 2019 roku należnych z tytułu najmu lokalu użytkowego
położonego na placu targowym w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
Wniosek

omówił zastępca Burmistrza Grzegorz Brach. Sprawdzono, że w latach

poprzednich takie zwolnienia były stosowane dlatego wnioskuje by odstąpić od tej
waloryzacji – uwag radnych brak. ( wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik
do protokołu komisji).
6.

Negatywnie zaopiniowano wniosek Firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. o obniżenie

stawki czynszu za dzierżawę działki nr ewidencyjny 1629/15 położonej w Buczu.
Głosowano jednogłośnie. Wniosek

omówił zastępca Burmistrza Grzegorz Brach.

Czynsz dla firmy został ustalony w wyniku przetargu w roku 2003. Pełnomocnik firmy
POLKOMTEL proponuje obniżenie czynszu do kwoty 7 tysięcy złotych kwartalnie
netto. Jako gmina nie powinniśmy obniżać przedmiotowego czynszu bo stawka
została ustalona w przetargu – zawnioskował by tą stawkę utrzymać.
7.

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru

radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte
wyniki sportowe. Projekt uchwały

omówił zastępca Burmistrza Grzegorz Brach- jest

propozycja zmiany składu komisji jw. ponieważ wybrani radni do komisji nie uzyskali
ponownie mandatu radnego i należy zmienić obowiązującą uchwałę. Propozycje
nazwisk zostaną podane na sesji.
Następnie Burmistrz poinformował, że w wyniku porywistego wiatru awarii uległo
zasilanie na przepompowni w Łukanowicach. Uruchomione zostały agregaty , ale obie
linie energetyczne zostały zerwane i może wystąpić brak zasilania w wodę na
wyższych piętrach w blokach. Robimy wszystko by awaria została usunięta jak
najszybciej.

Następnie na posiedzenie komisji przybył Dyrektor BOSiR Marek Dadej, który
zapoznał komisję ze sprawozdaniem z działalności Brzeskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Brzesku na temat Stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w
Gminie Brzesko.(informacja stanowi załącznik do protokołu komisji).
Ponadto Pan Dyrektor przedstawił podsumowanie dochodów i wydatków BOSiR ,
wpływy z opłat parkingowych , dochody i wydatki planowane i zrealizowane.
W dyskusji nad sprawozdaniem pytano:
Radny Leszek Klimek zapytał w sprawie poszerzenia strefy parkowania o miejsca na
placu targowym.
Dyrektor Marek Dadej stwierdził, iż zasadne jest powiększenie strefy parkingowej o
plac targowy. Przedstawił przypuszczalne wpływy do kasy gminy z tego tytułu.
Przedmiotowy plac jest porównywalny do placu przed Urzędem Miejskim , gdzie
dochód roczny wynosi około 334 tysięcy złotych. Następnie Pan Dyrektor odniósł się
do propozycji rozszerzenia uchwały parkingowej zgłoszonej przez Klub Radnych PIS
o ulgi dla Honorowych dawców Krwi I stopnia i Dawców Przeszczepów. Jeśli te ulgi
zostaną zastosowane

to jednocześnie zmniejszą

się nam miejsca i wpłaty z

parkingów. Ponadto pan Dyrektor zgłosił potrzebę zakupu 6 parkometrów,
poinformował również o planach w zakresie zastosowania w parkometrach modułu
umożliwiającego pobierania opłat za pomocą karty.
Radny Bogusław Sambor zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o miejsca parkingowe na placu
targowym to nie będzie takich dużych wpływów do kasy gminy bo nie ma takiego
dużego obłożenia. Ocenia stan obłożenia miejsc parkingowych na około 60%.
Radny Kamil Trąba poinformował, że handlujący na placu targowym wyrazili już
Burmistrzowi swoją opinię

na temat

propozycji utworzenia parkingu na placu

targowym.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – wyjaśnił, handlujący przekazali informacje by
nie dawać dodatkowych utrudnień związanych z pobieraniem opłat na placu targowym.

Stwierdził, że

na pewno nie będzie takich dużych przychodów z parkingów jak

przedstawił pan dyrektor .
Dyrektor Marek Dadej odpowiedział , że według niego zasadne jest każde wolne
miejsce parkingowe.
W krótkiej dyskusji komisja odniosła się do wniosku radnego Sambora dot.
zagospodarowania na dodatkowe miejsca parkingowe części Placu Żwirki i Wigury
tam gdzie są ustawione donice z kwiatami.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora BOSiR ,
czy są ustalone na basenie zasady finansowania dojazdów na zawody pływackie
rodziców z dziećmi. Dochodzą do niego informacje, że niektórzy rodzice płacą za
wyjazd, a inni nie i dodatkowo jeszcze mają pokrywane koszty wyjazdu , noclegu ,
pobytu w hotelu.
Dyrektor Marek Dadej odpowiedział, że o wyjeździe dziecka na zawody decyduje
trener – przedstawił w jaki sposób te wyjazdy są organizowane. BOSiR nie płaci za
pobyt rodzica tylko dziecka.
Radny Bogusław Sambor – poinformował, że docierają do niego sygnały iż niektóre
szkoły z powiatu brzeskiego nie korzystają z basenu w Brzesku ponieważ woda w
basenie jest zbyt zimna, czy są planowane zmiany w tym zakresie. Ponadto radny
zapytał, czy prawdą jest , że rodzice nie mogą uczyć swoich dzieci pływania na
basenie.
Dyrektor Marek Dadej – odpowiedział na zapytanie dot. temperatury wody w brzeskim
basenie oraz przedstawił jak wyglądają zajęcia nauki pływania dla dzieci , jakie są
określone wymagania w tym zakresie. Nieprawdą jest również to, że rodzic nie może
uczyć pływać własne dziecko. Następnie Pan Dyrektor zgłosił wniosek o zakup 5
parkometrów dla potrzeb strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Brzeska, koszt
zakupu około 32 tysiące złotych jednego parkometru.
Na zakończenie dyskusji radny Bogusław Sambor zaproponował by zastanowić się
nad kwestią wyłączenia niektórych ulic w mieście z abonamentu.

Po dyskusji wnioski komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pozyskanie środków finansowych na
zakup parkometrów dla potrzeb strefy płatnego parkowania w Brzesku. Głosowano 3
za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Pan Dyrektor Marek Dadej poinformował ponadto komisję o możliwości spisania
porozumienia z Fundacją Ronalda McDonalda, która wykonuje kompleksowe badania
USG u dzieci – przedstawił czym zajmuje się fundacja i kto może z takich badań
skorzystać. Pan Dyrektor zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza , czy jest możliwość
by Urząd sfinansował ½ kosztów tej akcji. Termin badania ustalono na dzień
10 października 2019 roku.
Po dyskusji komisja wyraziła opinię o treści:
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Brzeskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Brzesku na temat Stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w
Gminie Brzesko. Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania głosowano: 1 za, 0
przeciw, 3 wstrzymujące
Przewodniczący komisji Leszek Klimek odczytał:
1) treść pisma Radnej Barbary Borowieckiej dot. przeprowadzenia wizji lokalnej
na drogach

należących do Osiedla Kopaliny – Jagiełły ( pismo stanowi

załącznik),
2) Treść notatki przedłożonej przez Burmistrza Brzeska spisaną w dniu 5 marca
2019 r. dotyczącą remontu ul. Na Stoku w Mokrzyskach przy udziale pana B.Z
mieszkańca Mokrzysk.
Ad.7. Ocena stanu dróg gminnych – wizja lokalna.
Komisja udała się na wizję lokalną dróg gminnych.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Po odbytej wizji lokalnej obrady komisji zakończyły się.
Pełna treść dyskusji – płyta CD w aktach komisji.
Przewodniczący Komisji
Rada Miejska w Brzesku
Leszek Klimek

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska
Zespół ds. Samorządowych UM w Brzesku

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

