
PROTOKOT Nr 12t2015

ze wsp6lnego posiedzenia Spraw Obywatelskich Porzqdku Publicznego
i Promocji orcz Zdrowla, Pomocy Spolecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku

odbytego w dniu
16 grudnia 2015 r. w sali budynku Domu Ludowego w Sterkowcu

W posiedzeniu Spraw Obywatelskich Pozqdku Publicznego i Promocji oraz Zdrowia, Pomocy

Spolecznej i Rodziny udzial wziqli wszyscy czlonkowie komisji oraz osoby zaprovone na

posiedzenie, wedlug zalqczonej listy obecno6ci. Posiedzeniu pzewodniczyt radny Adam

Smolucha Przewodniczqcy Komisji ZPSiR wraz z radnym Krfzsztofem Boguszem

Przewod nieqcym SOPPa P.

Komisja Spraw Ob3nvatelskich Porzldku Publicznego i Promocji obradowala w skladzie:

1. Radny Krzysaof Boguv - Przewodniczqcy komisji;

2. Radny Adam Kwa6niak - czlonek komisji;

3. Radny Piotr Wyczesany - czlonek komisji;

4. Radny Jerzy Gawiak - czlonek komisji;

5. Radny Krzysztof Stepak- czlonek komisji;

6. Radny Marcin Ciurej - czlonek komisji;

7. Radny Bogustaw Babicz - czlonek komisji;

1. Radny Adam Smolucha- pzewodniczqry komisji

2. Radna Ewa Chmielaz- zastepca pzewodniczqcego

3. Radna Maria Kucia,

4. Radny Gzegoz Kolbusa

5. Radna Barbara Borowiecka,

6. Radna Anna Lubowiecka

7. Krzysnof Ojczyk



Ponadto w posiedzeniu udzial wziqli:
L. Burmistrz Brzeska- Grzegorz Wawryka;
2. Sekretarz Gminy- Stanislaw Sulek;
3. Dyrekor MOPS Boguslawa Czy2ycka-Pary+o;

Porz4dek obrad komisji ZPSiP:

1. Informacja na temat wsparcia os6b w trudnej sytuacji finansowej w okresie

zimowym.

2. Analiza projektu Bud2etu Gminy Brzesko na rok 201,6.

3. Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2016.
(przeslane drogq elektronicznq)

4. Sprawy bie2qce i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosk6w i projekt6w

uchwal w mc. grudzieri br.

Porzqdek obrad komisji SOPPiP:

L. Informacja na temat wsparcia os6b w trudnej sytuacji finansowej w okresie

zimowym.

2. Analiza projektu bud2etu Gminy Brzesko na rok 2016 r.

3. Przyjgcie planu pracy komisji na rok 2016.

4. Podsumowanie prac komisji za rok 2075.

5. Sprawy biezqce i wolne wnioski - rozpatrzenie pism i wniosk6w, projekt6w

uchwal podatkowych i innych na sesje Rady Miejskiej w miesiqcu grudniu br.(

przeslane w formie elektronicznej).

Ad. I tnformacja na temat wsparcia os6b w trudnej sytuacji finansowej w okresie

zimowym.

Dyrektor MOPS Boguslawa Czy\cka -Parylo, om6wila temat. W informacji zostala poruszona

sprawa brzeskiej noclegowni, w kt6rym na stale jest siedmioro bezdomnych. Pytania do

zlo2onej informacji:

Radna Barbara Borowiecka, pzedstawila trudnq sytuacjg rodziny zamieszkujgcej przy ul.

Popzecznej.

Dyrektor MOPS w Brzesku BoguCawa Czyiycka-Parylo wyjaSnila,2e rozpatrzy te sprawe.



Radny Piotr Wyczesany zapytai w sprawie podwy2ek dla opiekunek, ktore opiekujq sig

osobami bezpo5rednio w domach. Dodal,2e mial mo2liwoSi obserwowania tej pracy tych pa6.

Stwierdzil 2e prowadzona opieka jest na bardzo wysokim poziomie.

Dyrektor MOPS w Brzesku BoguCawa Czyiycka-Parylo, wyja6nita, 2e jest pewna kwota w

bud2ecie wygospodarowana na podwy2ki.

Komisje zapoznaly siq z informacjq.

Ad.2 Analiza projeltu bud2etu Gminy Brzesko na rok 2016 r.

Skarbnik Gminy Celina tanocha, przedstawila komisji wg. zalqcznika dochody bud2etu Gminy

Brzesko , dochody bie2qce i dochody majqtkowe na 2016 rok oraz ich realizacjq w roku

bie2qcym. Ponadto pani Skarbnik pzedstawila proponowane wydatki majqtkowe i Wieloletniq

Prognoze Finansowq Gminy Bzesko na rok 2016.Pani Skarbnik zauwabyla i2 nale2y miet

6wiadomo6d, 2e wszystkie 6rodki ponadplanowe sq przeznaczone na splate dlugow. Nale2y

bardzo ostro2nie planowai bud2et z tego powodu, poniewa2 nasze wydatki bie2qce rosnq

szybciej dochody bie2qce

i zaczynamy ju2 splatg zadlu2enia gminy. Wszystkie wolne 6rodki finansowe muszq byi

pzeznaczone na splatq dlug6w i na inwestycje pozostanie tylko to co po tej splacie diugu

pozostanie. Jest zaproponowana du2a kwota dochod6w ze spzeda\ w roku 2016, bo mamy

na tyle pzygotowanych nieruchomo(ci do spnedalry ale wcale nie jest zagwarantowane, 2e

bedq chetni by kupii te nieruchomo6ci. W projekcie bud2etu 201,6 sq inwestycje zaplanowane,

nie jest ich du2o w stosunku do roku bie2qcego ale sq pzewidziane do realizacji z dochod6w

uzyska nych ze spaedabl.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zapoznal radnych z informacjq na temat programow

m. in z PROFW w 2016 roku, kt6re Gmina Brzesko bqdzie sie ubiegai

i zakladajqc zabezpieczeniu wktadu wlasnego. Dodal2e pieniqdzy unijnych bgdzie teraz mniej,

bqdq du2o trudniejsze warunki ubiegania sig o nie.

Radny Boguslaw Babicz, zawnioskowal o zwigkszenie kwoty na wykonanie o5wietlenia w

Gminie Brzesko. Kwota 50.000 zl. jest dla niego zbyt mala.



Przewodniczqcy Adma Smolucha, poruszyl sprawq odwodnienia na ul. Malopolskiej

w Jadownikach.

Przewodni..ecy Rady Krzysztof Ojc4r( zawnioskowal o nastqpujqce zadania by zostaly

zapisane w bud2ecie na rok 2016:

- wykonanie chodnika po obu stronach na ul. Bzezowieckiej w Brzesku;

-budowg malego ronda na skrzy2owaniu ulic Bzezowieckiej, L. Pitsudskiego, Garbarskiej iul.

Zamknigtej w Bzesku;

- remontu Placu Zwirki i Wigury - II etap;

- remontu Uczestnik6w Ruchu Oporu;

- przygotowania projektu dokumentacji drogi ul. Mila w Bzesku;

Radna Anna Lubowiecka, wyja(nila, 2e naleiry wziqt przede wszystkim pod uwagq wnioski

kt6re wplywajq z ka2de1 strony. Wziqi po uwage potzeby solectw, miasta. Tych potzeb jest

wiele. Te potrzeby to pzede wszystkim drogi.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poprosil o rozwage w podejmowaniu wniosk6w.

Radna Ewa Chmielarz, dodala, 2e pzede wszystkim nale2y wziqi pod uwagq wielko6i

mieszkaric6w w danej miejscowoici itak przydzielif 6rodki. Zawnioskowala o nastqpujqce

zadania:

- remont Szkoly Podstawowej w Mokrzyskach;

- o6wietlenie na ulicy Zarzecze w Mokrzyskach;

- zamontowanie lampy na ul. Siostry Faustyny w Mokrzyskach (na zakrqcie w strone Bucza)

- budowa chodnika na ul. Wiilanej w Mokrzyskach;

- remont drogi na ul. Dobrego Pasterza w Mokzyskach;

Radny Grzegorz Kolbusz zawnioskowal o nastepujAce zadania:

- wykonanie projektu chodnika izatoki na ul. Blgkitnej w Brzesku;

-wykonanie chodnika do Warsztat6w Terapii Zajgciowej w Bzesku na

ul. Pzemyslowej;



- uregulowanie dokoriczenia projektu budowy lqcznika miqd4r ulicq Towarowq a ulicq

Granitowq;

- wykonanie chodnika do bloku ul. Partyzant6w L0;

- zamontowanie lampy na ul. Bohater6w Westerplatte;

Radny Piotr Wyczesany, zawnioskowal o nastgpujqce zadania:

- kontynuacja budowy chodnika na ul. Szyszko Bohusza w Buczu;

Radna Maria Kucia, zawnioskowala o nastepujEce zadania:

- dokonczenie drogi na ul. Kusociriskiego w Brzesku;

- remont chodnika na ul. Mieszka I w Bzesku ;

- zamontowanie lampy na ul. Bzegowej w Bzesku;

Radny BoguCaw Babicz, zawnioskowal o nastgpujqce zadania:

- ze irodk6w ,,schetyn6wki" pzeznaeyi 50.000 zl. na zadanie - nowe punkty o6wietlenia

ulicznego;

- wykonanie projektu odwodnienia ulicy Zacisze w Bzesku;

- projekt na wykonanie chodnika pzy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku wraz z przebudowq

skrzyzowania w rejonie ulicy Jasnej i ulicy Czarnowiejskiej w Bzesku;

- ze irodk6w z ,,schetyn6wki" wykonanie II etapu chodnika na ulicy Konsq ucji III Maja w

Bzesku;

Radny Marcin Ciurej zawnioskowal o nastqpujqce zadanie:

- wykonanie drogi i kanalizacji opadowej na ul. Wakacyjnej iJesiennej w Brzesku;; /

Radna Barbara Borowiecka, zawnioskowala o nastqpujqce zadania:

- wykonanie drogi na ulicy Zacisze i ul. Elektrycznej w Bzesku;;

- realizacja etapu budowy parkingu na obze2ach os. Jagielty zgodnie z projektem budowalnym

lqcznie z pzesunigciem chodnik6w oraz polo2eniem nowej nawierzchni asfaltowej;



Radny Krrysztof Stgpak, zawnioskowal o dwa zadania:

-wykonanie drogi asfaltowej na ul. Wakacyjnej i uliry Jesiennej;

- dokohczenie remontu drogi wewngtrznej na ulicy Browarnej;

Radny Jerzy Gawiak zawnioskowal o nastqpujqce zadanie: - wykupienie dzialek na ul. Bocznej

jako lqcznik migdzy ul. Malopolskq;

- przygotowanie ,,specustawy" drogi ul. Za Oblas w Jadownikach;

Radna Anna Lubowiecka, zawnioskowala o nastqpujqce zadania:

- budowa chodnika na ul. Stojalowskiego w Szczepanowie;

- budowa chodnika na ul. Parafialnej w Mokzyskach;

- o6wietlenie na uliry Bzozowej, ul. Podlesie, ul. Przy Szkolnej w Szczepanowie;

- remont drogl Boczna od ul. Sw. Stanislawa;

- odwodnienie i wyasfaltowanie drogi na ul. Wsp6lnej w Mokzyskach;

Radny Krzysztof Bogusz, zawnioskowal nastepujQco:

- montaz jednej lampy na ul. Sosnowej w Sterkowcu;

- kontynuacja budowy drogi na ul. Dqbowej w Sterkowcu;

- dokohczenie budowy ogrodzenia boiska sportowego w Sterkowcu;

- wnioski Rady Soleckiej w Sterkowcu;

Radny Adam Smolucha, zawnioskowal nastgpujqco:

- wykonania drogi na ul. Lipskiej w Jadownikach;

-wykonanie wsp6lnego projektu modernizacji boisk sportowych PSP Nr 2

w Jadownikach i Gimnazjum w Jadownikach;

-przystosowanie pomieszczefi w PSP Nr 2 w Jadownikach na pzyjgcie dzieci

z pzedszkola z ul. Wschodniej w iadownikach;

- remont nawiezchni asfaltowej na ul. Nadbze2nej w Jadownikach;

Po verokiej dyskusji izlo2onych propozycji zada6 do bud2etu Gminy Bzesko, poddano pod

glosowanie wszystkie zadania:



Komisja po zapoznaniu sig z projektem Bud2etu Gminy Brzesko na rok 2016 wnioskuje

o przeanalizowanie nastepujEcych zadah do Bud2etu Gminy na rok 2016:

- wykonanie chodnika po obu stronach na ul. Brzezowieckiej w Brzesku;

-budowg malego ronda na skrzy2owaniu ulic Bzezowieckiej, L. Pilsudskiego, Garbarskiej

i ul. Zamknigtej w Brzesku;

- remontu Placu Zwirki i Wigury - [ etap;

- remontu Uczestnik6w Ruchu Oporu;

- pzygotowania projektu dokumentacji drogi ul. Mila w Bzesku;

- remont Szkoly Podstawowej w Mokrzyskach;

- o6wietlenie na ulicy Zarzecze w Mokzyskach;

- zamontowanie lampy na ul. Siostry Faustyny w Mokrzyskach (na zakrgcie w strone Bucza)

- budowa chodnika na ul. Wi6lanej w Mokrzyskach;

- remont drogi na ul. Dobrego Pasteza w Mokrzyskach;

- wykonanie projektu chodnika izatoki na ul. Btqkitnej w Bzesku;

-wykonanie chodnika do Warsztat6w Terapii Zajqciowej w Bzesku na

ul. Pzemyslowej;

- uregulowanie dokoriczenia projektu budowy lqcznika miqdzy ulicq Towarowq a ulicq

Granitowq;

- wykonanie chodnika do bloku ul. Partfzant6w 10;

- zamontowanie lampy na ul. Bohater6w Westerplatte;

- kontynuacja budowy chodnika na ul. Szyszko Bohusza w Buczu;

- dokohczenie drogi na ul. Kusociriskiego w Brzesku;

- remont chodnika na ul. Mieszka I w Brzesku ;

- zamontowanie lampy na ul. Bzegowej w Bzesku;

- ze 6rodk6w ,,schetyn6wki" przeznaczyi 50.000 zl. na zadanie - nowe punkty o(wietlenia

ulicznego;

- wykonanie projektu odwodnienia ulicy Zacisze w Brzesku;

- projekt na wykonanie chodnika przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku wrazz przebudowq

skrzyiowania w rejonie ulicy Jasnej i ulicy Czarnowiejskiej w Brzesku;

- ze 5rodk6w z,,schetyn6wki" wykonanie II etapu chodnika na ulicy Konsq ucji III Maja w

Brzesku;

- wykonanie drogi i kanalizacji opadowej na ul. Wakaryjnej ijesiennej w Bzesku;;



- wykonanie drogi na ulicy Zacisze i ul. Elektrycznej w Brzesku;;

- realizacja etapu budowy parkingu na obze2ach os. Jagielly zgodnie z projektem budowalnym

l4cznie z pzesunigciem chodnik6w oraz polo2eniem nowej nawierzchni asfaltowej;

- wykonanie drogi asfaltowej na ul. Wakacyjnej i ulicy Jesiennej;

- dokoiczenie remontu drogi wewnqtrznej na uliry Browarnej;

- wykupienie dzialek na ul. Bocznej jako tqcznik miqdzy ul. Malopolskq;

- przygotowanie ,,specustawy" drogi ul. Za Oblas w Jadownikach;

- budowa chodnika na ul. Stojalowskiego w Szczepanowie;

- budowa chodnika na ul. Parafialnej w Mokrzyskach;

- oiwietlenie na ulicy Bzozowej, ul. Podlesie, ul. Przy Szkolnej w Szczepanowie;

- remont drogi Boczna od ul. Sw. Stanislawa;

- odwodnienie i wyasfaltowanie drogi na ul. Wsp6lnej w Mokrzyskach;

- monta2jednej lampy na ul. Sosnowej w Sterkowcu;

- kontynuacja budowy drogi na ul. Dgbowej w Sterkowcu;

- dokoriczenie budowy ogrodzenia boiska sportowego w Sterkowcu;

- wnioski Rady Soleckiej w Sterkowcu;

- wykonania drogi na ul. Lipskiej w Jadownikach;

- wykonanie wsp6lnego projektu modernizacji boisk sportowych PSP Nr 2

w Jadownikach i Gimnazjum w Jadownikach;

- przystosowanie pomleszczeri w PSP Nr 2 w Jadownikacf, na przyjqcie dzieci

z przedszkola z ul. Wschodniej w Jadownikach;

- remont nawierzchni asfaltowej na ul. Nadbze2nej w Jadownikach;

Wszystkie powyisze zostallt przeglosowane jednogloinie.

Radny Krzysztof Stepak zapytal, c4 sq zabezpieczone Srodki finansowe na Swiatowe Dni

Mtodziei.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedzial 2e sq zabezpieczone'

Radna Ewa Chmielarz, poruszyla temat pikniku wojskowego w Mokzyskach. Poprosila, aby

piknik zostat zapisany w bud2eciejako zadnie w dziale Biura Promocji.

Burmistz Erzeska GJzegorz wawryka, poinformowal 2e deklaruje wsparcie, lecz soltys

Mokrzysk powinien wyj(i z propozycjq, 2eby Gmina byla wsp6lorganizatorem.



Komisja wnioskuje do Burmistrza Bzeska o wpisanie zadania ,,Piknik Wojskowy"

w Mokrzyskach realizowanego pzez Biuro Promocji UM w Bzesku z ewentualnym

rozwa2eniem podpisania wspolpracy z Gmina Zurawica. Glosowano jednogloinie.

Przewod n iczqcy Rady Kzysztof Ojczyk zawnioskowal jak n i2ej :

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wydzial infrastruktury i wydzial geodezji UM

w Bzesku przygotowaly propozycje obszar6w, kt6re bqdq mogly byi objete podatkiem

rewitalizacyjnym. Glosowano 5 za, 1 wstrzymujecy, 0 przeciw.

Ad.3 Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigrywania Problem6w
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2016.
(przeslane drogq elektroniczn4)

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian dokonala om6wienia projektu uchwaly

w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 20L6.

Poruszono temat skladu komisji ds. Gminnego Rozwiazywania Problem6w

Alkoholowych.

Ad.4 Sprawy bieiqce i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosk6w i projekt6w

uchwal w mc. grudziei br.

Radna Ewa Chmielarz, odczytala pismo Centrum Rozwoju Dziecka ,,Staryjkowo".

Radny BoguCaw Babicz, poinformowa+, 2e to pismo bylo pzedmiotem obrad komisji O5wiaty

Kultury i Sportu wraz z pzedstawicielem z bzeskiego MOPS-u. Dotowanie do 2lobkow jest

dobrowolne. Dodal, 2ejestjeden prywatny 2lobek i klub dziecka w gminie.

Przewodniczqcy Komisji ZPS3R Adam Smolucha, stwierdzil, 2e zapotzebowanie 2lobk6w

jest i ten temat powinien byf omowiony szerzej w innym terminie.

Komisja zaopiniowala nastgpujqce projekty uchwal:



- w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Bzesko na rok 2016; glosowano

jednoglo5nie.

- projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly o oplacie targowej (wraz z poprawkq

zaproponowane pzez komisje ,,sp rzeda2 pobiero si? oploty wg stowki 50zl na dziefi niezole2nie

od przedmiotu sprzeda/') ; Glosowano jednoglosnie.

- w sprawie wyra2enia zgody na pzystapienie przez Gminq Brzesko do Subregionalnego

Projektu Transportowego pn. ,,Subregionalna Infrastruktura Transportowa" glosowano

jednogloSnie;

- w sprawie zasad obcie2ania nieruchomo6ci stanowiqcych wlasnoii Gminy Bzesko

slu2ebno6ciami gruntowymi i pzesylu; Glosowano jednoglo5nie;

- nadania nazwy dla ronda polozonego w obrebie Mokrzyska -Bucze; Glosowano

jednogloinie;

- w sprawie okre5lenia wymagan, jakie powinien spetniai przedsiqbiorca ubiegajqcy sig

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnoici w zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwiezqtami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwiezqt, a tak2e gzebowisk

i spalarni zwlok zwiezqt i ich czgfti, na terenie Gminy Bzesko; Glosowano jednog[o5nie;

- w sprawie zmiany w Statucie Gminy Brzesko wraz z przyjet1 poprawkq przez komisje

w paragrafie 46 i paragrafie 22 zastqpienie stowa ,,niezwlocznie" na ,,w nieprzekraczajqcym

terminie 14 dni". Glosowano jednogloinie.

Komisja zapoznala siq z treiciq pisma Pani M. T w sprawie dotyczqcej gabaryt6w

i intensywno(ci reklamy (wietlnej na budynku przy ul. Sienkiewicza w Bzesku

idokona analizy na nastepnym posiedzeniu komisji po otrzymaniu opinii prawnej. Glosowano

jednoglo6nie.

Komisja zapoznala siq z pismem Rady Rodzic6w przy Szkole Podstawowej w Sterkowcu.

Komisja Zdrowia Pomocy Spolecznej i Rodziny zaopiniowala nastQpujEce projekty

uchwal:

- w sprawie przyjgcia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiEzywania Problem6w

Alkoholowych otaz Pzeciwdzialania Narkomanii w Gminie Bzesko na rok 2016; glosowano

jednogloSnie.



Komisja przyjela do wiadomo5ci pismo Centrum Rozwoju Dziecka ,,Stacyjkowo"

i wnioskuje do Burmistza Bzeska o pzedstawienie informacji na temat mo2liwo5ci

i poteebach w zakresie opieki nad dzieimi do lat tzech. Glosowano jednoglosnie.

Na tym posiedzenie komisji PPPiP zostalo zakoiczone. Obrady trwaly od godz. 8.00-12.30

Komisja ZPS|R zakoholla obrady o 11:45.

Przewodnicz4cy Komisji Zdrowia
Pomocy$polec4nej

i noazN na&

XmJ*rt*,
Adam Smolucha

Przewodnicz4cy

Komisii Prawa Porzqdku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiei w Brzesku

mgr Krrysztof Bogusz


