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Protokół Nr 42/ 2014 
 

Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady 
Miejskiej w Brzesku  z dnia 08 sierpnia 2014 r. 

odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego  w Brzesku  przy ul. Głowackiego 
51. 
 
Komisja  obradowała w składzie: 

1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący komisji; 
2. Radny Krzysztof Bogusz - członek komisji; 
3. Radny Jerzy Gawiak - członek komisji; 
4. Radna Halina Mrówka - członek komisji; 
5. Radny Paweł Strojny - członek komisji; 
6. Radny  Piotr Wyczesany - członek komisji; 
7. Radny Jarosław Sorys - członek komisji; 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel  
2. Naczelnik Bogdan Dobranowski 
3. Kierownik Danuta Zięba 
4. Inspektor Zbigniew Matras 
5. Prezes BZK Janusz Filip 
 

 
     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  do protokołu.  
  
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak   przedstawił proponowany porządek 
obrad – zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik do protokołu.  
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie 

1. Przyjęcie protokołów  z  posiedzeń komisji. 
2. Wizja lokalna komisji na terenie Gminy w sprawach różnych. 
3. Ocena systemu gospodarki odpadami, działającym w Urzędzie Miejskim w 

Brzesku za rok 2013. 
4. Analiza sprawozdania z funkcjonowania BZK. 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów 

uchwał. 
 

 
Ad.1.  
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 czerwca 2014 r. roku  
zatwierdzono jednogłośnie, Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 1 lipca 
2014 r. zatwierdzono jednogłośnie.  
 
Ad.2. Wizja lokalna komisji na terenie Gminy w sprawach różnych. 
Komisja odbyła wizje lokalna na terenie miasta w sprawach różnych. 
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Po wizji członkowie komisji  zgłosili wnioski i opinie o treści: 
 

1. Komisja odbyła wizję lokalną w Ogrodzie Jordanowskim i wnioskuje o: 

1) wymianę spróchniałych elementów przy zjeżdżalni, Głosowano 6 za – 

jednogłośnie 

2) wymalowanie siatki ogrodzeniowej przy boisku do koszykówki- 

Głosowano 6 za – jednogłośnie 

3) wykonanie odwodnienia na parkingu pomiędzy  Ogrodem Jordanowskim, a 

Placem Kazimierza Wielkiego i jego utwardzenie. Głosowano 6 za – 

jednogłośnie  

 

2. Komisja odbyła wizję lokalną w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym 

w Brzesku  i zapoznała się z prowadzonymi pracami  remontowymi, 

pogwarancyjnymi. Głosowano 6 za – jednogłośnie 

 

3. Komisja odbyła wizję lokalną na cmentarzu wojennym i pozytywnie ocenia 

prowadzone prace renowacyjno – remontowe cmentarza. Komisja stwierdza, że 

tablicę informacyjną na pomniku upamiętniającą ORMO, UB i Milicjantów należy 

zamienić na tablicę na której będą się znajdowały tylko nazwiska i  data śmierci. 

Głosowano 6 za – jednogłośnie 

 

4. Komisja wnioskuje by objąć cmentarz parafialny w Brzesku  

i cmentarz wojskowy monitoringiem. Głosowano 6 za – jednogłośnie 

 

5. Komisja wnioskuje o umieszczenie toalety w pobliżu cmentarza parafialnego w 

Brzesku. Głosowano 6 za – jednogłośnie 

 

6. Komisja wnioskuje o wykonanie prac naprawczych przy pomniku  Nieznanego 

Żołnierza. Głosowano 6 za – jednogłośnie 

 

7. Komisja ponownie wnioskuje  do Burmistrza Brzeska o  skierowanie pisma do 

Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki w Brzesku by osłonięto ekranem 

dźwiękochłonnym urządzenia znajdujące się na ich budynku, ponieważ zakłócają 

pracę Biura Ewidencji Ludności. Głosowano 6 za – jednogłośnie 

 

8. Komisja wnioskuje o uzupełnienie brakujących desek na ławkach na Placu 

Kazimierza Wielkiego. Głosowano 6 za – jednogłośnie 

 
 
Ad.3. Ocena systemu gospodarki odpadami, działającym w Urzędzie 
Miejskim w Brzesku za rok 2013. 
 
Kierownik Referatu ODP Danuta Zięba przedstawiła komisji analizę stanu 
gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za rok 2013. 
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Ponadto w dyskusji analizowano zagadnienia dot. średnich wpływów do budżetu gminy 
z tytułu opłat mieszkańców za wywóz śmieci, organizacji nowego przetargu na wywóz 
odpadów w Gminie Brzesko, określonych nowych zasad wywozu odpadów 
komunalnych na wysypisko w Tarnowie, likwidacji dzikich wysypisk śmieci , sprzątania 
dróg i poboczy przez Spółkę BZK, odbioru odpadów segregowanych na bazie BZK poza 
grafikiem, potrzeby zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów w okresie letnim  nie  
dwa razy w miesiącu tylko powinno być co dwa tygodnie, ponadto analizowano temat 
wywozu  odpadów zielonych , potrzeby wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie ze 
względu na fakt, że od marca roku przyszłego Spółka będzie również musiała zapłacić 
za odbiór odpadów zielonych. 
 
Po dyskusji komisja wyraziła opinię o treści: 
Komisja pozytywnie ocenia system gospodarki odpadami działający przy UM w Brzesku 
za rok 2013. Głosowano 6 za – jednogłośni 
 
Ad.4. Analiza sprawozdania z funkcjonowania BZK. 
 
Sprawozdanie wg. załącznika przedstawił komisji Prezes Spółki BZK Janusz Filip. 
W dyskusji Pan Prezes odpowiedział na zapytania członków komisji dot: 

 prowadzonych prac rekultywacyjnych na wysypisku śmieci w Jadownikach; 
 sprzątania przystanków autobusowych min. na terenie sołectwa Jadowniki, 

opróżniania koszy na śmieci, ich konserwacji jak np. kosz na śmieci w 
Jadownikach przy drodze nr 4 – temat poruszył radny Jarosław Sorys. 

 wykoszenia i wysprzątania terenu w Sterkowcu gdzie zlokalizowana jest pętla 
autobusu linii nr 8 , naprawienia uszkodzeń powstałych w fontannie na terenie 
brzeskiego rynku i usunięcia piasku z  fontanny – temat poruszył radny Krzysztof 
Bogusz. 

 
Inspektor Zbigniew Matras odpowiedział komisji na zapytania dot. sposobów 
konserwacji i naprawy wiat przystankowych. 
 
Radny Adam Kwaśniak zwrócił się do Prezesa BZK o  posprzątanie cmentarza 
parafialnego z  pozostawionych tam  nieczystości, butelek itp. 
 
Radny Jarosław Sorys zawnioskował i poprosił Pana Prezesa BZK o częste kontrole 
i likwidacje dzikich wysypisk śmieci na nieczynnym wysypisku śmieci w Jadownikach.  
 
Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował w sprawie usunięcia pozostałych po 
wyborach   plakatów wyborczych na terenie całej gminy Brzesko, w tej sprawie 
zawnioskował by pan Prezes Spółki BZK podjął działania  usuwając plakaty na koszt 
komitetów wyborczych. 
Ponadto radny powrócił do tematu szkód wyrządzanych przez dziki na sołectwach  i 
propozycji nowych rozwiązań problemu dzików. 
 
Po dyskusji opinia komisji: 
 
Komisja pozytywnie ocenia działalność Spółki BZK w Brzesku za rok 
obrachunkowy 2013. Głosowano 6 za – jednogłośnie 
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Ad.5.Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, 
projektów uchwał. 
 
W sprawach bieżących komisja ponownie przeanalizowała temat szkód wyrządzanych 
przez dziki, w związku z powyższym komisja podjęła wnioski o treści: 
 
 

 Wniosek komisji: Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o 
zorganizowanie spotkania w temacie dot. szkód  wyrządzanych przez 
dziki osób zainteresowanych tj. rolników, łowczych, sołtysów, 
radnych. Głosowano 6 za – jednogłośnie 

 

 Wniosek komisji: Komisja wnioskuje o uruchomienie procedury 
odstrzału redukcyjnego dzików na terenie Gminy Brzesko. Głosowano 
6 za – jednogłośnie 

 
Radna Halina Mrówka zwróciła się z zapytaniem do Naczelnika Bogdana 
Dobranowskiego dlaczego w ostatnim czasie  jest bardzo wyraźnie odczuwalny smród 
z miejskiej oczyszczalni. 
 
Naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił komisji plany gminy w zakresie  
poprawy planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków na Zajaziu i przyczyn 
odczuwalnego  przez mieszkańców smrodu z oczyszczalni ścieków .  
 
Radny Adam Kwaśniak podziękował za wykonany remont cmentarza wojennego w 
Brzesku. 
 
 Radny Jarosław Sorys zgłosił wniosek  o wykonanie remontu wiaty przystankowej i 
wymianę kosza na śmieci przystanku autobusowego w Jadownikach przy drodze E-4.   
 
Wniosek radnego Sorysa  członkowie komisji przegłosowali jednogłośnie 
/6 za/. 
 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Obrady trwały od godz.8.00- 12.00 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku 
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w  
Brzesku 

 
                                    mgr Adam Kwaśniak  

 
 
Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


