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PROTOKÓŁ Nr 2/2017 
 
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
21 lutego 2017 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: 
 

1. Burmistrz Brzeska- Grzegorz Wawryka  

2. Dyrektor BOSiR – Marek Dadej  

3. Dyrektor MOK – Małgorzata Cuber  

4. Dyrektor PiMBP – Karina Legutek 

5. Kierownik Biura Pormocju UM w Brzesku – Krzysztof Bigaj 

6. Kierownik Biura Funduszy UE- Rafał Nadała  

7. Prezes RPWiK – Zbigniew Gładyś 

 
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.  

 

PROPONOWANY WSPÓLNY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku ze szczególnym 

uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko. 

2. Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2017 r. 
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3. Informacja RPWiK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie 

wody i odprowadzenie ścieków na rok 2017. 

4. Informacje nt. możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, w tym 

z środków ministerialnych i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko 

i jednostki podległe. 

5. Informacje nt. obiektów użyteczności publicznej nt. Gminy Brzesko 

(aktualny stan, potrzeby inwestycyjne). 

6. Przyjęcie protokołu komisji z posiedzenia z dnia 23 stycznia 2017r. 

7. Sprawy bieżące- wolne wnioski. 

 

Ad.1 Sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku ze szczególnym 

uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, dokonał omówienia sprawozdania z funkcjonowania 

BOSiR, według załącznika do protokołu. 

 

Po przeanalizowaniu w/w tematu, podjęto opnie:  

 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku 

ze szczególnym uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.2 Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2017 r. 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Pani Karina 

Legutek, złożyła informację na temat planowanych działań promocyjno-

kulturalnych zaplanowanych na rok 2017, według załącznika do protokołu. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę 

cyfryzacji/skanowaniu starych książek oraz dostępie książek on-oline.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber, złożyła 

informację na temat planowanych działań promocyjno-kulturalnych 

zaplanowanych na rok 2017, według załącznika do protokołu. 
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że do końca marca chce 

uruchomić Brzeskie Muzeum.  

Poruszono sprawę gromadzenia ekspozycji, sprawy organizacyjne muzeum, sprawy 

dofinansowania ze środków funduszy unijnych.  

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, dokonał przedstawienia informacji 

działań promocyjno-kulturalnych Biura Promocji w 2017 roku, według załącznika 

do protokołu.  

Komisja wysłuchała szczegółowych informacji na temat proponowanych działań 

promocyjno-kulturalnych w 2017 roku w Gminie Brzesko, przedstawioną przez 

Kierownika Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Brzesku, Dyrektor MOK w Brzesku 

oraz  Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 3 Informacja RPWiK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie 

wody i odprowadzenie ścieków na rok 2017. 

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, wyjaśnił, że spółka RPWIK 21 listopada 

2016r. przedłożyła do Związku Międzygminnego ds. wodociągów i kanalizacji 

wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody oraz ścieków. 

Na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 4 stycznia 2017r, pozytywnie 

zweryfikował wniosek spółki, następnie na zarządzie spółki poddano pod 

głosowanie uchwałę. Głosowano 5 do 4, a musi być 6 głosów zgodnie ze statutem 

na 10 członków i uchwała nie przeszła ponieważ było 5 głosów za,  

2 wstrzymujących i 2 przeciw. Wniosek wszedł z mocy ustawy, zgodnie z art. 

24. Cena wody nie ulega zmianie od trzech lat, pozostaje na poziomie 

obowiązującej taryfie, jedynie ścieki podniesione są o 3,1% z 7,07 zł. na 

7,29zł. czyli o 0, 22 grosze netto zostały podniesione. Przedstawił planowane 

inwestycje spółki.  

Radny Bogusław Babicz, poinformował, że zmodernizowane zostały 

przepompownie, przy ul. Solskiego i przy ul. Jasnej. Dzięki działaniom 

spółki, Pana Burmistrza, pracownikom urzędu oraz niektórych radnych  

i przewodniczącym osiedli, sołectw, iż włączyli się w uzyskanie efektu 

ekologicznego. Następnie wyraził zdanie, że zawsze był zwolennikiem, aby 
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była zmodernizowana oczyszczalnia browaru. Nie jest i nie była by opłacalna 

inwestycja wybudowania swoje oczyszczalni. Zawnioskował, aby podjąć dalsze 

rozmowy z Browarem na temat oczyszczalni.  

 

 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje RPWiK w Brzesku w temacie wysokości 

cen za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na rok 2017 oraz bieżące 

informacje na temat funkcjonowania spółki. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.4 Informacje nt. możliwości pozyskania środków pozabudżetowych w tym 

z środków ministerialnych i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko 

i jednostki podległe. 

Kierownik Biura Funduszy Rafał Najdała, omówił projekty, w których Gmina 

Brzesko przystąpi w naborach z funduszy europejskich w najbliższym czasie. 

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione informacje na temat możliwości 

pozyskania środków pozabudżetowych w tym ze środków ministerialnych  

i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko, przedstawione przez Kierownika Biura 

Funduszy Europejskich. Głosowano jednogłośnie 

Ad.5 Informacje nt. obiektów użyteczności publicznej nt. Gminy Brzesko 

(aktualny stan, potrzeby inwestycyjne).  

Punkt ten został przełożony na następne posiedzenie komisji- głosowano 

jednogłośnie.   

Ad.6 Przyjęcie Protokołu z dnia 23 stycznia 2017r.  

Radny Bogusław Babicz, zgłosił poprawkę w swojej wypowiedzi.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz poddał pod głosowanie protokół wraz 

z przedstawioną poprawką z posiedzenia komisji z dnia 23.01.2017 r. przyjęto 

jednogłośnie.  
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Ad.7 Sprawy bieżące - wolne wnioski. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, odczytał pisma, które zostały 

skierowane na bieżącą komisje.  

 

Po przeanalizowaniu opinii prawnej radcy prawnego dot. wniosku mieszkańców  

o wprowadzenie oznakowania zakazu parkowania tylko dla mieszkańców osiedla, 

komisja negatywnie opiniuje wniosek mieszkańców z bloku Nr 1 przy  

ul. Ogrodowej. 

Radny Krzysztof Stępak, zawnioskował, aby ponowić kampanię w sprawie 

zagrożenia zatruciami dwutlenkiem węgla.  

  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej w szkołach oraz całej gminie, dotyczącej zagrożeń związanych  

z zatruciami tlenkiem węgla (czadem). Głosowano jednogłośnie.  

 

Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 11:45  

 

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

           
 mgr Krzysztof Bogusz 

 

 
 
 
 

 
Protokołowała:  

Inspektor mgr Joanna Szczepka 

 

 


