
PROTOKÓŁ Nr 10/2016 
 
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
25 października 2016 r. w sali Urzędu Miejskiego w Brzesku 

 

W posiedzeniu komisji Spraw Obywatelskich  Publicznego i Promocji osoby 

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu 

przewodniczył radny Krzysztof Bogusz; 

 
Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji  obradowała w 
składzie: 
 

1. Radny Krzysztof Bogusz – Przewodniczący komisji; 

2. Radny Adam Kwaśniak – członek komisji; 

3. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji; 

4. Radny Jerzy Gawiak – członek komisji; 

5. Radny Krzysztof Stępak- członek komisji; 

6. Radny Marcin Ciurej - członek komisji; 

7. Radny Bogusław Babicz – członek komisji; 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

Prezes BZK Janusz Filip; 

Kierownik GKOŚ Henryk Piela; 

Inspektor Beata Pajor; 

Kierownik BFE Rafał Najdała; 

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj; 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej; 

Sołtys-radna Anna Lubowiecka; 

 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty  

w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Po ustaleniu  

z członkami komisji oraz zaproszonych gości, przewodniczący przedstawił 

zmianę porządku obrad, przegłosowano jednogłośnie.  

 

 

 



PROPONOWANY WSPÓLNY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu z dnia 19 września 2016 roku. 

(Protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.)  

2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych.- inf. email. Cmentarze i miejsca 

pamięci narodowej – aktualny stan, potrzeby remontowe.  

3. Zapoznanie się z Informacją o stanie środowiska na terenie Gminy 

Brzesko – inf. email.  

4. Informacja na temat planowanych działań promocyjno-kulturalnych w 2017 

r. inf. email.  

5. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów 

unijnych – plany związane z naborami na rok 2017 – inf. email.  

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – opiniowanie projektów uchwał – (inf. 

email) 

 

Ad. 1 Przyjęcie Protokołu z dnia 19 września 2016 roku.  

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia komisji 

z dnia 19 września br. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.2 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych.- inf. email. Cmentarze i miejsca pamięci 

narodowej – aktualny stan, potrzeby remontowe.  

 

Prezes BZK Janusz Filip przedstawił członkom komisji informacje na temat 

stanu estetycznego miasta w zakresie wykonanych prac porządkowych na terenie 

miasta i gminy jak również sprzątania cmentarza parafialnego, montażu 

monitoringu na cmentarzu.    

Poruszano następujące tematy przez członków komisji: 

- utrzymania cmentarzy wojennych; montażu drzwi i możliwości otwarcia bramy 

na zewnątrz; 

- utrzymania kwatery wojennej;  

- zabezpieczenia monitoringiem cmentarza wojennego;   

Kierownik Henryk Piela omówił jakie prace zostały wykonane na cmentarzu 

wojennym w Brzesku.  

Po dyskusji i analizie zostały pojęte następujące wnioski i opinie:  



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie starań w celu 

wyodrębnienia kwatery wojskowej na Cmentarzu Parafialnym w Szczepanowie  

i możliwości jego utrzymanie w 2017 roku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat stanu sanitarnego  

i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych 

oraz informację na temat cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, aktualny stan 

i potrzeby remontowe. Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 3 Zapoznanie się z informacją o stanie środowiska na terenie Gminy 

Brzesko – inf. email.  

Kierownik Henryk Piela omówił stan środowiska Gminy Brzesko wg. załącznika 

do protokołu. W dyskusji poruszył sprawę podjęcia planu niskoemisyjnego Gminy 

Brzesko, aby podjąć środki unijne na dotacje m.in. wymiany piecy, montaż 

kolektorów itp. Omówił sprawę przyłączy do kanalizacji gminy Brzesko.  

Komisja zapoznała się z informacją o stanie środowiska na terenie Gminy 

Brzesko.  

 

- omówienie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brzesko na temat budżetu gminy 

na 2017 rok.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, dokonał omówienia i zmian w projekcie 

uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Brzesko na temat budżetu gminy na 2017 rok.  

Przedyskutowano zmiany zapisów w projekcie uchwały; m. in. uniknięcia prób 

oszukiwania przy głosowaniu przy użyciu nr pesel, równych szansach każdej 

miejscowości w gminie, wadach systemu, który został wprowadzony przy 

głosowaniu nad poprzednim budżetem obywatelskim.  

Po dokonaniu analizy oraz szerokiej dyskusji członków komisji podjęto 

następujące wnioski:  

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie  zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brzesko na temat 

budżetu gminy na 2017 rok przegłosowała następujące poprawki do 

przedstawionego projektu:  

- zamieszczenie w projekcie uchwały zapisów dotyczących źródła finansowania 

danego projektu „sfinansowano ze środków budżetu obywatelskiego (rok)”; 

głosowano jednogłośnie.  



- zamieszczenie zapisów: „każda osoba może oddać w formie elektronicznej 

tylko jeden głos (z jednego numeru telefonu komórkowego) Głosowano: 6 za,  

1 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o sprawdzenie możliwości generowania 

informacji dotyczących nieprawidłowości w trakcie głosowania (wielokrotne 

głosowanie z jednego numeru pesel) w budżecie obywatelskim.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby pracę nad kolejnym budżetem 

obywatelskim rozpocząć na początku roku 2017. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Informacja na temat planowanych działań promocyjno-kulturalnych  

w 2017r. inf. email.  

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, omówił najważniejsze informacje 

dot. planowanych działań promocyjno-kulturalnych i zamierzeniach na rok 2017. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący komisji, zaproponował, aby na stronie internetowej pojawił 

się kalendarz cykl imprez miesięczny, co dzieje się w mieście połączony  

z innymi placówkami kulturalnymi.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat działań promocyjno-

kulturalnych w 2017 roku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków w budżecie 

gminy na wydawnictwo informacyjne na temat działalności sołectw i osiedli. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 5 Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów 

unijnych – plany związane z naborami na rok 2017 – inf. email.  

 

Kierownik Biura Funduszy Europejskich UM w Brzesku Rafał Najdała, omówił  

o bieżących projektach unijnych oraz o przyszłych naborach unijnych.   

 

Komisja przyjęła bieżącą informację na temat wykorzystania dotacji  

i programów unijnych oraz plany związane z naborami środków na lata 2017. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski – opiniowanie projektów uchwał – (inf. 

email) 



Dyrektor BOSiR Marek Dadej omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego 

parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania  

i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318). 

W ważnej dyskusji członkowie komisji omówili proponowane zmiany w projekcie 

uchwały dot. min. zlikwidowania opłat za parkowanie w soboty, wprowadzenia 

strefy płatnego parkowania na parkingach przy ul. Głowackiego naprzeciw UM, 

przy ul. Powstańców Warszawy oraz pozostałe zmiany.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref 

płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za 

nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego 

parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 

4318).  

 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga  

w Brzesku w sprawie wydzielenia dwóch miejsc parkingowych.  

 

Pełna dyskusja członków komisji oraz zaproszonych gości znajduje się  

w załączniku do niniejszego protokołu (tj. nagranie-płyta CD).  

 

Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 11:00  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku  
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku  

           
 mgr Krzysztof Bogusz 

 

 
 
 
 

 
Protokołowała:  

Inspektor mgr Joanna Szczepka 



 

 


