
Protokół Nr 32/2013 

 

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

6 września 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji obradowała w składzie: 

 

1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Krzysztof Bogusz -  członek Komisji; 

3. Radna Halina Mrówka-członek komisji; 

4. Radny Jarosław Sorys – członek Komisji; 

5.Radny Paweł Strojny –członek komisji; 

6. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji. 

 

 Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił proponowany porządek obrad – zawarty 

w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

2. Wizja lokalna na terenach Gminy Brzesko.  

3. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na temat zakresu prac i problemów podejmowanych 

przez wydział.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał w mc. 

wrześniu br. 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poddał pod głosowanie protokół Nr 31/2013.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.2 Wizja lokalna na terenach Gminy Brzesko. 

Po odbyciu wizji lokalnych przedstawiono następujące wnioski:  
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Po informacji rowerzystów, którzy ulegli wypadkowi przejeżdżając przez przejazd kolejowy na 

ulicy Kopernika w Brzesku przy dworcu PKP, komisja odbyła wizję lokalną w tym miejscu. Komisja 

stwierdza, że stan techniczny torów zagraża bezpieczeństwu użytkowników tej drogi. Szyny 

przebiegające pod ostrym kątem są uszkodzone, brakuje części kątownika i występują pręty 

zbrojeniowe.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do zarządcy tej drogi o niezwłoczną 

naprawę przejazdu torowego przebiegającego przez ul. Kopernika w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przegląd wszystkich przejazdów kolejowych na 

terenie Gminy Brzesko pod kątem bezpieczeństwa użytkowników dróg. Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 3. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na temat zakresu prac i problemów 

podejmowanych przez wydział. 

Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, poinformował członków komisji, że 

obecnie przygotowuje Turniej Sołecki oraz „Folklor łączy narody i pokolenia”, który odbędzie się 

już w najbliższą sobotę. Przedstawił program wydarzeń, zaprosił wszystkich do wzięcia udziału. 

Następnie omówił kolejne realizacje Biura Promocji.  

Komisja zapoznała się z informacją Biura Promocji.  

Ad 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej w miesiącu wrześniu 2013. 

Na posiedzenie przybyła Pani Inspektor Małgorzata Młynarczyk z Biura Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi, która odpowiadała na zapytania członków komisji.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zapytał w imieniu mieszkańców, którzy pytają go co 

zrobić z żarówkami, wiedząc z ulotki, że ich wyrzucać nie można do śmieci. W ulotkach jest zapis 

czego nie wolno wyrzucać, ale jest jeszcze sporo niejasności co należy wrzucać.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał, czy stawki za śmieci zostaną na razie takie jakie przyjęliśmy? 

Inspektor Małgorzata Młynarczyk, udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych. Poinformowała, 

że obecnie stawki na razie pozostaną takie same. System wprowadzono od lipca, pod koniec roku 

będzie więcej konkretnych danych.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, odczytał projekt uchwały w sprawie pomnika 

przyrody, następnie poddał pod głosowanie projekt, który został przyjęty jednogłośnie.  

Komisja przyjęła do wiadomości pisma po odczytaniu i przeanalizowaniu spraw: 

- pismo od Pani L.G;  
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-pismo od Spółki PKP z oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami  

w Krakowie;  

- pismo w sprawie wniosków Społecznej Komisji Mieszkaniowej; temat ten wyjaśnił Zastępca 

Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel.  

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę wykaszania traw. Zaproponował, aby wykaszanie traw 

odbywało się kosiarką bijakową. Następnie zapytał czy na zebraniach można było by 

przypominać mieszkańcom o przydomowych oczyszczalniach ścieków w ramach nowych 

technologii.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że ten temat jest przedmiotem 

rozmów na zebraniach sołeckich i osiedlowych. Zasugerował, że w tym temacie rzetelną osobą 

do udzielania informacji jest Kierownik Henryk Piela.  

Radny Jarosław Sorys,  zwrócił uwagę na jakość wykaszania traw przy drogach powiatowych 

oraz poprosił o pozytywne rozpatrzenie pisma które odczytał od OSP w Jadownikach w sprawie 

pozyskania środków na remont remizy, aby mogła startować w programie z UE „Małopolskie 

Remizy”. Następnie przedstawił, iż ogrodzenie po powodzi zostało zniszczone w Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach. Poinformował, że należy również zakupić kuchenkę 

gazowo-elektryczną do kuchni, która podczas powodzi została zniszczona.  

Po dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski: 

Po rozpatrzeniu wniosku  dotyczącego budynku nieczynnego dworca kolejowego w Jasieniu 

komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby merytoryczny wydział UM wyraził opinię jakie 

faktyczne konsekwencje poniesie gmina po ewentualnym przejęciu budynku na majątek gminy. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do zarządcy drogi w sprawie remontu 

chodnika w Sterkowcu, gdzie są uszkodzenia spowodowane przez wypadki i opady deszczu. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby firma która wygrywa przetarg na wykaszanie traw, 

używała kosiarki bijakowej. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwrócenie się do zarządców dróg o należyte 

wykonywanie wykaszania traw. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje o wznowienie promocji na zebraniach osiedlowych  

i sołeckich informacji w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków  

w ramach nowych technologii, którymi dysponuje gmina. Głosowano jednogłośnie. 
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o naprawienie po powodzi ogrodzenia wokół Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Jadownikach oraz o zakup dwóch kuchenek elektryczno-gazowych. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek OSP Jadowniki o zabezpieczenie w 

 budżecie roku 2014 środków finansowych na  przeprowadzenie prac remontowych w budynku 

remizy OSP. Komisja zwraca się  do Prezesa OSP Jadowniki o pozyskanie środków na to zadanie 

również od sponsorów. Głosowano jednogłośnie. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz. 8.00 – 10.30 

 

 
 Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  
                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 

 

        mgr Adam  Kwaśniak 

 

 
 

Protokołowała: 

Joanna Szczepka  

 
 
 
 
 


