
PROTOKÓŁ Nr 7/2017 
 
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
21 lipca 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; 

Nieobecni: Radny Marcin Ciurej, Radny Bogusław Babicz  

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka  

2. Inspektor OC UM w Brzesku – Ireneusz Węglowski  

 
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, który 

następnie został przyjęty jednogłośnie.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Informacja dotycząca obrony cywilnej. Funkcjonowanie systemów  

w obliczu zagrożeń dla mieszkańców.  

2. Przyjęcie protokołu komisji z posiedzeń z dnia 29 maja 2017r. i 14 

czerwca 2017r.  

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 



Ad.1 Informacja dotycząca obrony cywilnej. Funkcjonowanie systemów  

w obliczu zagrożeń dla mieszkańców.  

Inspektor OCW UM w Brzesku Ireneusz Węglowski, omówił w skrócie sytuację 

jaka miała miejsce w ostatnim czasie, dotyczące skażenia wody bakterią. 

Przedstawił wnioski jakie zostały wysunięte wraz ze sanepidem odnośnie 

przekazywania informacji.  

W dyskusji omówiono: powiększenie zasięgu systemu alarmowania, dostępności 

do studni miejskich, przygotowania mieszkańców do wystąpień sytuacji 

kryzysowych.  

Na komisje przybyła Inspektor Beata Pajor, która zajmuje się stanem studni 

miejskich. Wyjaśniła, że pod kontrolą Sanepidu jest 8 studni: 

- os. Jagiełły, - ul. Partyzantów, - Ogródek Jordanowski, - ul. Osiedlowa,  

- ul. B. Westerplatte,- ul. Ogrodowa, - ul. Świerkowa, - ul. Ogrodowa 1,  

Informacja Sanepidu o stanie przydatnosci wód ze studni, stanowi załącznik 

do protokołu.  

Następnie omówiono obronność cywilną, dyspozycje sprzętem, planowanych 

nowych przepisów w zakresie obronnosci. Po dyskusji podjęto następujące 

wnioski i opinie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska jako współwłaściciel RPWiK 

wyegzekwował zamieszczanie na stronie internetowej RPWiK informacji  

o badaniach i wynikach badań, liście punktów poboru oraz częstotliwości badań 

wody. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozbudowę systemu powiadamiania  

o zagrożeniach. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie w system ALTCL 

powiadamiania listę telefonów podmiotów gospodarczych.  Głosowano 

jednogłośnie.  

 



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie w system ALTCL 

informacji SMS-owych (w formie pisemnej) o zagrożeniach dla sołtysów, 

przewodniczących osiedli oraz radnych. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamieszczenie informacja dot. 

zarządzania kryzysowego z listą przydatnych linków tj.  informacji jak 

zachować się w sytuacjach kryzysowych oraz listą studni i ich stan (w formie 

zakładki na stornie internetowe UM w Brzesku). Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozpoczęcie prac przygotowawczych 

związanych z budową studni na osiedlu Browarna. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.3 Przyjęcie protokołu komisji z posiedzeń z dnia 29 maja 2017r.  

i 14 czerwca 2017r.  

Protokół z dnia 29 maja 2017r. przyjęty jednogłośnie.  

Protokół z dnia 14 czerwca 2017r. przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz dokonał, odczytania pism 

skierowanych na posiedzenie komisji. Po dyskusji przedstawiono wnioski o 

następującej treści:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie konsultacji 

społecznych z zainteresowanymi mieszkańcami ul. B. Westerplatte oraz ul. 

Wojska Polskiego w Brzesku, dotyczącymi rozwiązań komunikacyjnych drogi 

łączącej ul. B. Westerplatte z ul. Wojska Polskiego. Głosowano jednogłośnie.  

 

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, zrelacjonował sprawę ewentualnego 

przesunięcia środków finansowych z planowanej inwestycji budowy chodnika  

w Sterkowcu. Wyjaśnił, że w tej sprawie ma odbyć się spotkanie z mieszkańcami 

pod koniec sierpnia.  

 

Komisja po zapoznaniu się z pismem Starostwa Powiatowego w Brzesku w sprawie 

chodnika w Sterkowcu, wnioskuje iż wstrzymuje się z decyzji ewentualnego 

przesunięcia środków do mementu zakończenia konsultacji Rady Sołeckiej  

w Sterkowcu z przedstawicielami starostwa powiatowego. Jednocześnie komisja 



stoi na stanowisku o pozostawieniu tych środków na inwestycje w miejscowości 

Sterkowiec. Głosowano jednogłośnie.  

 

Radny Jerzy Gawiak, poruszył sprawę zaśmiecania miasta ulotkami reklamowymi.  

Inspektor Beata Pajor, wyjaśniła, że na bieżąco są wysyłane pisma w celu 

uprzątnięcia.   

Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 9:35 

 

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

           
 mgr Krzysztof Bogusz 

 

 
 

 
Protokołowała:  

Inspektor mgr Joanna Szczepka 

 

 

 

 


