
P R O T O K Ó Ł  Nr   13/2011 
 
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady 
Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 
 
                                   9   stycznia   2012  r o k u 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 

załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Adam Kwaśniak 

Przewodniczący Komisji. Przywitał zaproszonych gości na posiedzenie komisji. Następnie 

przedstawił porządek posiedzenia. Poniższy porządek wraz z ze zmianami posiedzenia został 

przyjęty jednogłośnie : 

 
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 

1. Przyjęcie planu pracy komisji PPPP na rok 2012. 
2. Informacja na temat funkcjonowania RCKB w roku 2011. Wizja 
 lokalna. 
3. Informacja na temat funkcjonowania BOSIR. Wizja lokalna na 
 basenie i kręgielni.  
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 
 
 

Ad. 1 Przyjęcie planu pracy komisji PPPP na rok 2012. 
 
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że przed komisją radni otrzymali 

plan pracy. Zapytał czy są jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego planu pracy. Uwag 

brak.  

Komisja przyjęła plan pracy komisji na rok 2012, jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Informacja na temat funkcjonowania RCKB w roku 2011. Wizja 
 lokalna. 
Ad. 3 Informacja na temat funkcjonowania BOSIR. Wizja lokalna na 
 basenie i kręgielni.  
 
Przewodniczący komisji po odbyciu wizji lokalnych poddał pod głosowanie następujące 

wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o objęcie strefą zamieszkania gęsto zabudowanego 

odcinka ul. Bocznej w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w przypadku niewykonania obowiązku 

spoczywających na właścicielach nieruchomości o których mowa w art. 5 ust. 1-4 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Pan Burmistrz wydał decyzję nakazującą 

wykonania obowiązku przyłączeniu się do kanalizacji ściekowej i rozszerzeniu 

przeprowadzenia kontroli.  Głosowano jednogłośnie.  



 

Komisja po odbyciu wizji lokalnej w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym  

w Brzesku pozytywnie opiniuje jego funkcjonowanie. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o wyburzenie budynku tzw. „kotfisówki”, przy 

budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyplantowanie terenu wokół RCKB oraz 

nasadzenie zieleni. Głosowano jednogłośnie. 

 

Komisja po odbyciu wizji lokalnej Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pozytywnie opiniuje 

jego funkcjonowanie. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o umożliwienie sprzedaży artykułów spożywczych 

w sklepiku na dole na basenie. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyremontowanie ogrodzenia wokół kortów 

tenisowych przy kręgielni na ul. Browarnej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dodatkowy etat na kręgielni spowodowany  

przedłużeniem godzin pracy kręgielni. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, przedstawił swoje wnioski, następnie poddał 

je pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby utworzyć na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego zakładkę „Stypendyści” (lub podobne)  

z nazwiskami, zdjęciami oraz krótkim opisem osiągnięć uczniów, którzy otrzymali stypendia 

za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. W opisie powinna się znaleźć także nazwa szkoły i 

nazwisko nauczyciela, trenera, opiekuna itp. Informacja powinna być dostępna do momentu 

przyznania kolejnych stypendiów. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że ukazał się artykuł w prasie lokalnej dot. 

likwidacji kursów autobusowych w niedziele. Dodał, że Pani Więcek-Cebula znana jest z tego, 

że kłamie wraz z Panem Stósem, przyłapaliśmy 5 razy jak użyła tego samego imienia  

i nazwiska, raz człowiek był studentem, raz rolnikiem z Borzęcina, a raz kimś innym. Zmyśla 

wyimaginowane wywiady z mieszkańcami brzeska, pisze bzdury. Odczytał fragment który 

ukazał się łamach ego dziennika. Po czym poprosił o sformułowanie wniosku w tej sprawie.   

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań w sprawie sprostowania 

artykułu zamieszczonego w „Gazecie Krakowskiej” z dnia  

7- 8. 01. 2012r. dotyczącej nieprawdziwej informacji na temat rzekomego apelu 

samorządowców. Głosowano jednogłośnie.  

 



Następnie po dyskusji członkowie komisji poddali następujące wnioski, a przewodniczący 

poddał je pod głosowanie:   

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o możliwość konsultowania prac nad nową stroną 

internetową Urzędu Miejskiego w Brzesku przez Komisję Prawa, Porządku Publicznego  

i Promocji. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydanie widokówek  

z krajobrazami przedstawiającymi Gminę Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1130 

 
           Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  

                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 

 

           mgr Adam  Kwaśniak 
 

Protokołowała 
 
Joanna Szczepka 

 

 


