
Protokół Nr 20)2008
Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady 

Miejskiej w Brzesku ,odbytego w dniu 26 czerwca 2008 roku

Posiedzeniu  komisji  przewodniczył  radny  Adam Kwaśniak   przewodniczący 
komisji.  Ponadto  udział  w  posiedzeniu  wzięli  –lista  obecności  stanowi 
załącznik  do  protokołu.  Przewodniczący  powitał  wszystkich  zebranych  na 
posiedzeniu komisji  członków komisji  oraz gości  zaproszonych i  przedstawił 
proponowany  projekt  posiedzenia  komisji  –został  przyjęty  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik do protokołu komisji. 
Przewodniczący Komisji  poinformował członków  komisji o sposobie realizacji 
wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu .

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 maja 2008 roku został 
przyjęty pozytywnie jednogłośnie .

Ad.2.  Ocenę  stanu  bezpieczeństwa   i  porządku  na  terenie  miasta  i  gminy 
Brzesko  w okresie  od  stycznia  do  maja  2008  roku  przedstawił  komisji  wg. 
załącznika  do  protokołu  nadkomisarz   Piotr  Wójciak  Komenda  Powiatowa 
Policji w Brzesku .
W dyskusji nad przedstawioną informacją członkowie komisji  poruszali tematy 
związane z:

• ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim- jest bardzo niepokojący wzrost 
tego typu wykroczeń .Komisja uważa że należy sprawdzić w MKPA  ile 
takich zgłoszeń było w ostatnim czasie i ile koncesji zostało odebranych .

Radny Józef Kubas zawnioskował   aby na jednej z sesji przewodniczący tej 
komisji  złożył  sprawozdanie   z  działalności  i  prac tej  komisji  .On osobiście 
bardzo  szanuje  pracę  policji    ale  w mieście   widzi  wiele  rzeczy  ,które  go 
niepokoją .Jako przykład  radny podał : brak egzekwowania przez policje od 
kierowców  odpowiedniego  parkowania  samochodów  na  parkingu  przy  ul. 
Legionów Piłsudskiego  ,  parkowanie  samochodów na  zieleńcach  w mieście. 
Ponadto radny zapytał  Pana Nadkomisarza Piotra Wójciaka czy w związku ze 



sprzedażą na Dniach Brzeska  piwa policja miała z tego tytułu jakieś kłopoty z 
osobami nietrzeźwymi .

Pan Piotr Wójciak  odpowiedział ,że  generalnie na Dniach Brzeska  spożywanie 
alkoholu przebiegało bez żadnych  zakłóceń  ,była pełna kultura picia  osoby  po 
spożyciu po pouczeniu  zachowywały się  bez zastrzeżeń.

Radny Adam Kwaśniak – stwierdził ,że wszystko idzie ku lepszemu ,osobiście 
był obecny na Dniach Brzeska do  samego końca , tak też było w przypadku 
policji która była widoczna  i interweniowała  kiedy była taka potrzeba  .

Radny Stanisław Milewski  podziękował policji za  utrzymanie odpowiedniego 
ruchu drogowego na  drogach w sołectwie Bucze , mieszkańcy są z tego powodu 
bardzo  zadowoleni  .Ponadto  radny  prosi  o   wyjaśnienie  na  jakich  zasadach 
młodzi  ludzie   jeszcze nie pełnoletni  mogą jeździć bez prawa jazdy skuterami i 
kładami po drogach publicznych .
Radny widzi potrzebę uruchomienia w centrum miasta ogródka piwnego , aby 
wszyscy spożywający to piwo byli  widoczni i  mogli spokojnie  je wypić. W 
chwili obecnej osoby pijące piwo ukrywają się w Ogrodzie Jordanowskim  , a 
gdyby nie musieli się ukrywać to jeżeli  coś „przeskrobią” to można ich ukarać .

Radny Józef Chruściel zapytał  jak wygląda  utrzymanie porządku  publicznego 
na imprezach organizowanych  w sołectwach .

Pan Piotr Wójciak odpowiedział ,że na  takich imprezach jest bardzo spokojnie 
i interwencja  policji  jest niepotrzebna  .

Radny  Adam  Kwaśniak-zapytał  na  jakim  poziomie   kształtuje  się  średnia 
przestępstw na naszym terenie .

Pan  Piotr   Wójciak   odpowiedział  ,że  w  porównaniu  do  lat  poprzednich 
kształtuje się  na niższym poziomie.
Następnie w dyskusji   członkowie komisji  przy udziale przedstawiciela policji 
Piotra Wójciaka dyskutowali w różnych tematach min :
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• jazdy rowerem po chodnikach w mieście , czy jest to zgodne z prawem  i 
czy  policja może ukarać osobę jadącą po  chodniku rowerem,

• czy  poruszanie  się  po  drogach  publicznych kładami  i  skuterami  przez 
osoby niepełnoletnie   wymaga prawa jazdy lub specjalnego pozwolenia , 

• udostępnienia parkingu OKS  dla kibiców ,
• złego parkowania samochodów przy ulicy Legionów Piłsudskiego koło 

Domu Towarowego  i braku interwencji policji  celem wyegzekwowania 
prawidłowego parkowania od kierowców,

po dyskusji komisja podjęła wnioski i wyraziła opinie:
1. Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa w gminie i ocenia go 

pozytywnie jednogłośnie .
2.  Komisja  wnioskuje  o  przedłożenie  przez  Miejską  Komisję 

Przeciwdziałania  Alkoholizmowi   sprawozdania  ,ile  wpłynęło  w 
2007r.   i  I-  szym  półroczu  2008  roku   wniosków   do  komisji  w 
sprawie  sprzedaży alkoholu nieletnim  i ile w związku z tym cofnięto 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu .Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Ocena  parków i zieleni miejskiej .

Informacje  w tym temacie przybliżył  komisji   Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska  Henryk  Piela  .Pan  Kierownik  przybliżył  jakie  są  potrzeby  w 
zakresie  wyposażenia Parku Jordanowskiego:

• zostanie  wykonana nawierzchnia na głównej alejce  w parku ,
• będą zakupione nowe urządzenia zabawowe ,
• przeniesienia  i  urządzenia  skate  parku  w  inne  miejsce  niż  Ogród 

Jordanowski ,
• są wnioski mieszkańców  aby w parku zamontować kamerę  by policja 

mogła lepiej pilnować porządku  ,  a jeżeli nie to należy zmobilizować 
policję do częstszych kontroli w parku  .

• będą  prowadzone  nowe  nasadzenia   krzewów   i  remont  ławek  do 
siedzenia ,

• zagospodarowania    miejsca  w  ogrodzie  po  byłym  przedszkolu   na 
kawiarenkę  lub miasteczka ruchu drogowego.

3



Ponadto  w  dyskusji  członkowie  komisji  zwrócili  uwagę  na  pilną  potrzebę 
uatrakcyjnienia   centrum  miasta   ,  utworzenia  lokali  gastronomicznych  i 
ogródków  piwnych  czynnych   w  godzinach  wieczornych.  Komisja 
wypowiedziała   się  w  temacie  dot.  potrzeby  utworzenia  miasteczka  ruchu 
drogowego   z  tym  ,że  musi  ono  być  zlokalizowane  w   mieście  a  nie  na 
obrzeżach miasta.

Komisja podjęła wnioski:
3. Po wysłuchaniu informacji Kierownika Referatu  Ochrony Środowiska na 

temat stanu parków i zieleni miejskiej komisja  stwierdza, że stan  parków 
i  zieleni  miejskiej  jest  niezadowalający.  Ogród  Jordanowski  wymaga 
modernizacji  –alejki  ,drzewostan  ławeczki  ,oraz  teren  wokół  urządzeń 
zabawowych . Głosowano jednogłośnie 

4. Komisja  PPPP  wnioskuje  o  przygotowanie  projektu  remontu  i 
modernizacji  starego placu targowego, Ogródka Jordanowskiego ,Placu 
Żwirki i Wigury ,części ulicy Głowackiego i Rynku , który uwzględniałby 
odnowienie  ,uatrakcyjnienie  i  przekształcenie  centrum miasta  w tereny 
usługowe  ,  handlowe  ,rekreacyjne  i  wypoczynkowe.  Głosowano 
jednogłośnie 

Ad.4. W sprawach bieżących komisja zapoznała się z następującymi pismami i 
sprawami:

• zapoznano się z pismem komitetu protestacyjnego  osiedla Leśna, oraz 
komitetu protestacyjnego Jasienia  dot. lokalizacji zjazdu z autostrady,

• komisja  przyjęła  do  wiadomości  pismo dot.  braku ulg  dla  rencistów i 
emerytów z terenu gminy Brzesko na linii nr 6  MPK Bochnia   ,

• pismo MPEC w sprawie wyliczonych kosztów  centralnego ogrzewania w 
placówkach oświatowych w gminie Brzesko. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.10.00-13.00 

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku 
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Adam Kwaśniak

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska 
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