
      P R O T O K Ó Ł  Nr  44/2010

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 9 lipca  2010  r o k u.

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  oraz  osoby  zaproszone  na posiedzenie,  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczył 
Radny Adam Kwaśniak Przewodniczący Komisji. Witając  zebranych  przewodniczący   przedstawił  porządek  posiedzenia,  który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami . Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Wizja lokalna terenów zalewowych na Osiedlu Stare Miasto .

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Protokół  z posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 czerwca 2010 roku został przyjęty jednogłośnie.Ad.2. Wizja lokalna terenów zalewowych na Osiedlu Stare Miasto .

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak – poinformował komisję ,że w czasie ostatniej powodzi na osiedlu Stare Miasto najbardziej poszkodowanym został mieszkaniec Osiedla Stare  Miasto  Pan  Roman  Pawełek.  Posesja  Pana  Romana  Pawełka  zostaje  cyklicznie zalewana przez wybijające kanały  fekalne. Dzieje się tak dlatego, że stary kanał opadowy stał  sie kanałem ogólnospławnym i jest w bardzo złym stanie technicznym. Propozycja mieszkańców  okolicznych  budynków  to  przedłużenie  kolektora   wylotu  tego  kanału, powiększenie  jego  średnicy   i  wybudowanie  wału  przeciwpowodziowego  ,  który  by zabezpieczył  ich przed powodzią. 
Pan Roman Pawełek- poinformował komisję , że obecny kanał  przy ulicy Głowackiego to najstarszy kanał w mieście. Najpierw był to tylko kanał  na wody opadowe, potem  w miarę przybywania nowych budynków mieszkalnych stał się kanałem ogólnospławnym. W chwili obecnej tym kanałem spływa woda z około ¾ miasta Brzeska . Kanał został wybudowany z betonowych kręgów,w chwili  obecnej  dno  kanału  jest  całkowicie  wypłukane.  W  czasie powodzi kiedy Uszwica się podnosi  woda pod ciśnieniem wybija na jego działce ogromne 



dziury   szerokości  nawet  do  4  m  i  podmywa  studzienki  fekalne.  W  tym  miejscu  nad brzegiem rzeki RPWiK  wybudowało przepompownię ścieków, która w czasie powodzi jest sukcesywnie zalewana  i tym samym w piwnicy jego budynku wybijają   fekalia.Byli  na  oględzinach  Pan  Kierownik  Piela  i  Pan  Strąk  wykonawca  stwierdzono jednoznacznie, że kanał ten musi zostać wymieniony bo  podmywa min. ulicę Głowackiego tworząc zapadliska. RPWIK obiecał, że jeżeli zapadnie decyzja o remoncie kanału wówczas oni również zabezpiecza na ten cel własne środki finansowe.
Komisja udała się na wizję lokalną.
Po wizji lokalnej

Komisja podjęła wnioski o treści.

1. Po  dokonanej  wizji  lokalnej  Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o niezwłoczne  przystąpienie  do  opracowania  planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu, od obwodnicy przy ul.  Głowackiego,  przez  ul.  Nową, Krętą, Berka Joselewicza i Okocimską. Głosowano jednogłośnie 
2. Komisja  wnioskuje  o  wykonanie  remontu  popowodziowego  kolektora  ścieków ogólnospławnego, od ul.Głowackiego  do rzeki Uszwicy. Głosowano jednogłośnie 

3. Komisja  wnioskuje  o  wybudowanie  wału  ochronnego,  przeciwpowodziowego pomiędzy ul. Nową a ul.Krętą. Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W  wolnych  wnioskach  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk   przedstawił komisji ustalenia jakie zapadły po komisyjnym przeglądzie stanu technicznego budynku BOSiR w Brzesku. 
Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. Obrady trwały odgodz.13.00-15.00
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