
Protokół Nr .......)2009

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy  Społecznej i Rodziny 

oraz Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w 

Brzesku ,odbytym w dniu 18 czerwca 2009 roku.

 Posiedzeniu komisji  przewodniczył radny Adam Kwaśniak Przewodniczący Komisji 

Prawa Porządku Publicznego i Promocji RM w Brzesku  .

Przewodniczący powitał   wszystkich zebranych na wspólnym  posiedzeniu  komisji 

radnych  i  gości  zaproszonych  ,przedstawił  proponowany  projekt  porządku 

posiedzenia komisji – został przyjęty jednogłośnie  jak niżej:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń komisji .

2. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko(Informacja 

Dyrektor PUP w Brzesku).

3. Ocena  stanu  bezpieczeństwa  w  Gminie  Brzesko  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  bezpieczeństwa w placówkach oświatowych .

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski  rozpatrzenie pism skierowanych do komisji 

projektów uchwał na  najbliższą sesję Rady Miejskiej.

5. Informacja  na  temat  funkcjonowania  MZGM  -wizja  lokalna  Komisji  Prawa 

Porządku Publicznego i Promocji. 

AD.1.  Protokół  z  posiedzenia  Komisji   Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i  Rodziny 

odbytego w dniu 22 kwietnia 2009 roku został przyjęty jednogłośnie .

Protokół z posiedzenia komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji odbytego w 

dniu 22 maja  2009 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.  Informacja  nt.  aktualnej  sytuacji  na  rynku  pracy  w  Gminie 

Brzesko(Informacja Dyrektor PUP w Brzesku).
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Informacje wg. załącznika do protokołu komisji przedstawił  zastępca Dyrektora PUP 

w Brzesku Andrzej Mleczko .

W  dyskusji  nad  sprawozdaniem  członkowie  wspólnych  komisji  zadawali  pytania 

związane z:

• brakiem nauczycieli nauczania języków obcych w szkołach , 

• likwidacji  zakładów  pracy   działających  na  terenie  Brzeska  i  zwolnień 

grupowych pracowników , 

• wielkości  środków finansowych  które są w posiadaniu PUP w Brzesku na 

aktywizację osób bezrobotnych , 

• zatrudniania  osób niepełnosprawnych -takie osoby zatrudniają  głównie firmy 

sprzątające i firmy ochroniarskie,

• wielkości zatrudnienia  pracowników w PUP w Brzesku ,

Radny Adam Smołucha  po zapoznaniu się  ze sprawozdaniem  zapytał ,w powiecie 

brzeskim  jest około 4 tysiące osób bezrobotnych a w MiG Brzesko 2 tysiące , jaka w 

tej liczbie  osób bezrobotnych  jest liczba osób pracujących w tkzw. ”szarej strefie”.

Pan Andrzej Mleczko odpowiedział ,ze z  analiz sporządzonych  w skali ogólnopolskiej 

szacuje się że pracuje około 70 % osób bezrobotnych , osób które nie mają prawa do 

zasiłku  , a osób uprawnionych do zasiłku około 40 % .

Radna Mieczysława Klimek  zapytała czy jest opracowany w Gminie Brzesko  , tak jak 

w przypadku innych miast konkretny program  aktywizacji osób bezrobotnych bez 

zawodu .Radna poprosiła o odpowiedz czy planuje się utworzenie w Brzesku zakładu 

pracy chronionej 
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Pan Andrzej Mleczko odpowiedział, że program o jakim wspomniała radna jest chyba 

specjalnie opracowanym  programem  nie  wynikającym  z  ustawy .Pan Dyrektor 

przybliżył  jakie  są  stosowane  w  Gminie  Brzesko  programy  aktywizacji   osób 

bezrobotnych  nie  posiadających  żadnego  wyuczonego  zawodu  a  także   jakie  są 

oferty pracy dla osób bezrobotnych  niepełnosprawnych .

Po szerokiej dyskusji komisje podjęły opinię:

Komisje zapoznały się z sytuacją na rynku pracy na terenie  Gminy Brzesko 

i pozytywnie oceniają  przedłożone  przez PUP sprawozdanie. 

 Głosowano jednogłośnie 

Ad.3.  Ocena  stanu  bezpieczeństwa  w  Gminie  Brzesko  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  bezpieczeństwa w placówkach oświatowych .

Informacja jw. stanowi załącznik do protokołu komisji .

Radny Stanisław Góra  zapyta Pana Komendanta Policji  czy  istnieją jakieś prawne 

możliwości   wyegzekwowania  przestrzegania  przepisów  prawa  drogowego  przez 

użytkowników  motocykli,  skuterów  i  kładów  oraz   czy  policja  ma  prawo 

wyegzekwować od zarządców dróg  likwidacji  zagrożeń ruchu drogowego.

Radny  Józef  Kubas  –poruszył  problem  braku  na  terenie  miasta  w  najbardziej 

newralgicznych miejscach   jakie zaobserwował  , pieszych patroli policyjnych  np. w 

okolicach Apteki na ulicy Brzezowieckiej gdzie kierowcy parkują na chodniku  a jest 
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tam bardzo ograniczona widoczność , w rejonie osiedla Jagiełły  ul. Wyspiańskiego 

mieszkańcy parkują po obu stronach ulic y  co znacznie utrudnia przejazd .

Na zapytania radnych członków komisji  odpowiedzi udzielił  Komendant Powiatowy 

Policji w Brzesku   Robert Biernat .Ponadto Pan Komendant przedstawił jakie pojawiły 

się w ostatnim czasie trudności związane z zabezpieczeniem miasta przez policję w 

czasie organizowanych przez OKS meczy  piłkarskich  przed  niesfornymi kibicami.

Radna Mieczysława Klimek zapytała pana komendanta czy otrzymał  dofinansowanie 

z Ministerstwa SWiA  za opracowanie projektu   bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Bardzo zaniepokoił radną wzrost przestępczości  narkotykowej na terenie gminy  , 

zapytała  czy   w  ciągu  roku  szkolnego   jest  sprawowana  kontrola  tych  miejsc 

zagrożonych  narkomanią przez policję , jeżeli nie to należy bezwglednie takie patrole 

utworzyć .

Komendant  Robert  Biernat  odpowiedział  że  nie  otrzymał  żadnych  środków 

finansowych  z Ministerstwa o jakie pytała radna  Klimek  ponieważ nie prowadził 

takiego programu  .Jako policja mamy rozeznanie gdzie narkotyki są sprzedawane, 

głównie można je nabyć pod dyskotekami  i  klubami   .

Radna  Ewa  Chmielarz   poprosiła  pana  Komendanta  Policji  aby  w  związku  ze 

śmiertelnym wypadkiem  na ulicy Parafialnej w Mokrzyskach gdzie zginęło dziecko , 

postawiony  został   fotoradar  i  aby  w  tym  miejscu   policja  częściej  patrolowała 

kierowców. 
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Regularnie na ulicy Bagiennej w Brzesku   małe dzieci z tej ulicy  urządzają sobie z 

niej plac zabaw  , prosi policję o kontrole na tej ulicy   bo może tam kiedyś dojść do 

nieszczęścia. 

Komendant Robert Biernat  odpowiedział radnej Chmielarz ze w chwili obecnej nie 

posiada na stanie  policji  żadnego fotoradaru ,  jedyny fotoradar  znajduje się w 

Wieliczce , montowany  jest  on czasami na terenie naszej gminy ale tak prawdę 

mówiąc to nie wiemy nawet kiedy  ten fakt  ma miejsce , my otrzymujemy tylko 

płytkę  do wglądu.

Radny Stanisław Góra poruszył problem który komplikuje w ostatnim czasie życie 

mieszkańców min. Poręby Spytkowskiej  ,  dot.  motocyklistów ,  motorowerzystów i 

kładów. 

Komendant Robert Biernat odpowiedział ,jeżeli są takie przypadki zakłócenia spokoju 

to należy te problemy bezpośrednio zgłaszać na policję .Fotoradar wykonuje zdjęcia z 

obu  stron  pojazdu  ,  ale  pościg  za  motorem  pędzącym  nie  wchodzi   w  grę   , 

absolutnie nie  możemy założyć kolczatki aby go zatrzymać w pościgu gdyż grozi to 

śmiercią.

Wnioski komisji :

1) Komisje zapoznały się ze stanem  bezpieczeństwa  publicznego  na terenie 

Gminy Brzesko  i przyjęły do wiadomości .Głosowano jednogłośnie 

2) Komisje wnioskują do Pana Burmistrza  o zabezpieczenie w budżecie  Gminy 

Brzesko na 2009 rok środków finansowych w wysokości 30 tysięcy złotych dla 
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Powiatowej Policji w Brzesku  na remont  drogi dojazdowej do aresztu dla 

osób zatrzymanych .Głosowano jednogłośnie 

3) Komisje  wnioskują   do  Komendanta  Powiatowej  Policji  w  Brzesku   o 

możliwość  zwiększenia   patroli  policji  w  Mokrzyskach  na  ul.Parafialnej   i 

Wiślanej oraz w Jadownikach  na ul.Staropolskiej i Małopolskiej. Głosowano 

jednogłośnie 

Sekretarz  Stanisław  Sułek   poinformował  komisję  ,  iż  odbyło  się   spotkanie  z 

Zarządem  TKKF  Sokół  ,  wypowiedzieliśmy  im  w  miesiącu  czerwcu  umowę   na 

administrowanie tym budynkiem  i podjęliśmy  działania  w celu wyłonienia nowego 

administratora   Kregielni. 

Następnie Pan Sekretarz omówił projekty  uchwał w sprawach :

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 24 października 2001 roku w sprawie określenia 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 

i w miejscu sprzedaży. 

• w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu postępowania 

przy  nadawaniu  tytułów:  "Honorowy Obywatel  Miasta  Brzeska"  i 

"Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska".

• w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki.
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Inspektor Krystyna Duda poinformowała komisje ze na dzień dzisiejszy na sprzedaż 

alkoholu w detalu obowiązuje limit 60 punktów   i są one  wykorzystane ,natomiast w 

gastronomii 45 i wykorzystanych jest zaledwie 28  ponieważ nie ma w obecnej chwili 

na rynku popytu na gastronomię .Jest propozycja  aby przenieść kilka  zezwoleń  z 

gastronomii  na detal gdyż jest złożonych 8  wniosków o wydanie pozwolenia na 

sprzedaż alkoholu.   Wnioskodawcy na wydanie pozwolenia na sprzedaż  alkoholu 

czekają juz około 2 lata . Na prośbę komisji pani Duda zaproponowała aby  przenieść 

10 punktów z gastronomi na detal .

Po wyjaśnieniach komisja podjęła wnioski i opinie :

1) Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr  XXIX/320/2001 Rady Miejskiej  w Brzesku z  dnia 24 października 2001 

roku  w  sprawie  określenia  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  napojów 

alkoholowych  oraz  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów 

zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży. Komisje  proponują aby  na terenie 

Miasta  i  Gminy  Brzesko  liczba  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5 %    alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży  wynosiła  70 punktów , natomiast 

przeznaczonych   do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży   35.   Głosowano 

jednogłośnie  8 za

2) Pozytywnie jednogłośnie ( 8 za) zaopiniowały komisje  projekt uchwały 

w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zasad  i  trybu  postępowania  przy 
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nadawaniu  tytułów:  "Honorowy  Obywatel  Miasta  Brzeska"  i  "Medal  na 

Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska".

3) Pozytywnie 7 za , 1 wstrzymujący zaopiniowały komisje projekt uchwały 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.

Ad.4.W sprawach bieżących komisje  zapoznały się  z pismami  i wyraziły 

swoje opinie:

1) Zapoznano się wnioskiem Komisji  Rewizyjnej   z  dnia 18 maja 2009 

roku  dot. budowy chodnika przy ulicy Parafialnej w Mokrzyskach – 

komisje  pozytywnie jednogłośnie popierają wniosek mieszkańców o 

zainicjowanie budowy przedmiotowego chodnika ,

2) Zapoznano  się  z  odpowiedzią  GDDKiA  w  sprawie  wniosku 

skierowanego przez  mieszkańców Osiedla  Kopaliny  Jagiełły  do Rady 

Miejskiej w Brzesku,

3) Zapoznano się z odpowiedzią Burmistrza Brzeska  do Starosty Powiatu 

Brzeskiego  o  nie  skorzystaniu  z  formy  darowizny   nieruchomości 

położonych  w  Jadownikach  i  Brzesku  zabudowanych  budynkami 

mieszkalnymi  na  cele  realizacji  zadań  własnych  Gminy  w  zakresie 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ,
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4) Zapoznano  się  z  wnioskiem  radnej  Jadwigi  Kramer   dotyczącym 

Utworzenia  Domu Dziennej Opieki nad osobami  niepełnosprawnymi, 

komisje jednogłośnie popierają  złożony wniosek  przez Panią radną .

5) Zapoznano się z zapoznano się z wnioskiem  TKKF Sokół  w sprawie 

dofinansowania remontu  automatów i torów kręglarskich – komisje 

pozytywnie  opiniują   propozycje   zabezpieczenia  w budżecie  gminy 

środków  finansowych  w  wysokości  7  tysięcy  złotych  .

Głosowano jednogłośnie 

6) Zapoznano  się  z  pismem   mieszkańców  ul.  Szkolnej  i  Kozuba  w 

Jadownikach   dot.  podjęcia  natychmiastowych  działań  i  decyzji 

związanej z likwidacją uciążliwości  ze strony obiektu  sportowego tj. 

boiska  do  piłki  nożnej   zlokalizowanego  przy  Gimnazjum  .Komisja 

przypomina  ,że dwa lata temu  dyrektor Gimnazjum w Jadownikach 

zobowiązał się  do obsadzenia boiska krzewami .

Na tym wspólne posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady wspólnych komisji trwały od godz. 8.30- 12.00
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Członkowie  Komisji  Prawa  udali  się  z  wizytą  do  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki 

Mieszkaniowej  Spółka  zo.o.  w  Brzesku  ,  gdzie  Dyrektor  Franciszek  Mrzygłód 

przedstawił członkom komisji  historie powstania spółki , na jakich zasadach  działa i 

czym się zajmuje  .Obecnie w  Spółce  pracuje 37 osób  na różnych stanowiskach , 

na zapytanie   radnej  Mieczysławy Klimek   czy  w spółce  zatrudnione są  osoby z 

rodziny  pana  prezesa   Franciszek  Mrzygłód  odpowiedział  ,że  owszem  tak  jest 

zatrudniony jego syn  na stanowisku referenta  ds. windykacji  zaległości .

W czasie  dyskusji członkowie komisji poruszali tematy dot. mieszkań komunalnych 

będących w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku , zagospodarowania 

budynku Mickiewicza 68 i 68”a”, jak  przeprowadzane są zajęcia komornicze  i ich 

egzekucja  przez  MZGM ,  na  wszystkie  zapytania   odpowiedzi  udzielił  pan  Prezes 

Mrzygłód. 

Opinia komisji  : Komisja Prawa Porządku Publicznego i  Promocji   odbyła wizję 

lokalną  w MZGM  , wysłuchała informacji Pana Prezesa  na temat funkcjonowania 

Spółki i  pozytywnie ocenia jej działalność. Głosowano jednogłośnie 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący  Komisji

............................................. .......................................................

    (   Apolonia Warzecha)           ( mgr   Adam Kwaśniak)

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska  
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