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Protokół Nr 5 /2017 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa  Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu  

25 maja 2017 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku  

przy ul. Głowackiego 51. 

 Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach 

znajduje się na nośniku informacji  (płyta CD), która znajduje się  

w aktach komisji. 

Komisja obradowała w składzie: 

1. Radny Edward Knaga  

2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący  Komisji. 

3. Radny Piotr Wyczesany  

4. Radny Jerzy Gawiak, 

5. Radny Marcin Ciurej 

6. Radny Bogusław Babicz, 

7. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Burmistrz Grzegorz Wawryka; 

 Naczelnik Bogdan Dobranowski; 

 Sekretarz Stanisław Sułek; 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof Ojczyk; 

 Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

 Dyrektor PiMBP  Karina Legutek; 

 Inspektor Renata Pabian. 

     Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji  

radny Adam Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził  

prawomocność obrad komisji.  

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił 

proponowany projekt porządku posiedzenia komisji który został przyjęty  

bez uwag jednogłośnie jak niżej: 
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1. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za 2016 r. 
( inf. email) 

2. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych za rok 2016. .( inf. email) 

3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  
20 kwietnia 2017 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze 
Rady Miejskiej. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i 
projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email) 

 
Ad.1. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za 2016 r. 
( inf. email). 
Dyrektor MOK Małgorzata Cuber przedstawiła komisji sprawozdanie z 
działalności MOK za 2016 rok wg. załącznika do protokołu. Przybliżyła 
czym MOK się zajmuje, z kim współpracuje , co zostało zaplanowane do 
realizacji w roku 2017, jakie są prowadzone stałe zajęcia w MOK. 
Dyrektor MOK podkreśliła  bardzo dobrą współpracę z nowa Pania Dyrektor 
Biblioteki oraz Młodzieżową Radą Gminy. 
 
Radny Piotr Wyczesany w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bucze 
podziękował Dyrektor MOK jak również pracownikom MOK za umożliwienie 
dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem. 
 
Radny Bogusław Babicz  poprosił o podanie kwoty dochodów i wydatków 
BIM. 
Dyrektor M.Cuber przedstawiła wielkość dochodów i wydatków z tytułu 
wydawania miesięcznika BIM. Przypomniała, że w miesiącu październiku 
br. planowane są obchody 20 lecia istnienia BIM. 
 
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa podziękowała Pani Dyrektor MOK za 
współprace  w imieniu mieszkańców sołectwa Mokrzyska , za pomoc w 
organizacji festynów  sołeckich, rodzinnych i innych imprez 
okolicznościowych. 
 
Radny Adam Kwaśniak  podziękował pani dyrektor MOK za dotychczasową 
współprace  oraz za wzorowo prowadzoną działalność Ośrodka. 
  
Dyrektor MOK Małgorzata Cuber  podkreśliła bardzo dobrą współpracę MOK 
z nową Panią Dyrektor PiMBP oraz Młodzieżową Radą Gminy. 
 

Następnie głos zabrała Pani Karina Legutek Dyrektor PiMBP w Brzesku 

przedstawiła komisji informacje dot. działalności biblioteki w roku 

2016 oraz wszystkich filii bibliotecznych. Przypomniała najważniejsze 

wydarzenia jakie miały miejsce w 2016 roku min. Jubileusz 70-lecia 

działalności biblioteki, zmiana dyrektora  , pozostałe wydarzenia i 

plany na rok 2017.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że Pani Dyrektor  

Biblioteki  ma powierzone obowiązki dyrektora do dnia 30 maja br.  
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zaproponował wniosek by wystąpić do Pana Burmistrza z rekomendacją 

zatrudnienie Pani Dyrektor Kariny Legutek  na stanowisku dyrektora 

PiMBP w Brzesku na czas nieokreślony gdyż powierzone jej obowiązki 

pani dyrektor sprawuje wzorowo. 

Radny Adam Kwaśniak podziękował Pani dyrektor biblioteki za bardzo 

dobrą pracę i współpracę , popiera wniosek Pana Przewodniczącego 

Krzysztofa Ojczyka aby rekomendować  Burmistrzowi Brzeska osobę Pani  

Karinę Legutek na stanowisko  Dyrektora PiMBP w Brzesku na czas 

nieokreślony.  

Opinia komisji: 

Komisja  rekomenduje  Burmistrzowi Brzeska osobę Pani  Karinę Legutek 

na stanowisko  Dyrektora PiMBP w Brzesku na czas nieokreślony. 

Głosowano jednogłośnie 

Następnie radny Adam Kwaśniak poruszył temat braku możliwości udziału 

Klubu Sportowego ELITA w Turnieju sportowym z okazji Dnia Dziecka 

organizowanym na stadionie OKS w Brzesku min. przez BOSiR i OKS. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – poinformował, ze temat jest mu znany 

polecił Panu Sekretarzowi  by się tym tematem zajął i przeprowadził 

rozmowę z władzami OKS co się stało. 

Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, że rozmawiał z 

przedstawicielami Zarządu  OKS, problem został rozwiązany , wyjaśniano 

jakie podjęto kroki w tym zakresie.    

W dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę, że jest to impreza 

organizowana dla dzieci, ponadto gmina dofinansowuje działalność OKS 

ze środków budżetowych i wszyscy powinni mieć możliwość uczestnictwa 

w tym turnieju. 

Ad.3. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych za rok 2016. .( inf. email) 
 

Inspektor Renata Pabian przedstawiła analizę realizacji Programu 

Alkoholowego w 2016 roku. 

W dyskusji analizowano: 

Radny Krzysztof Ojczyk - Ile zostało przeprowadzonych kontroli  punktów 

alkoholowych na terenie Gminy Brzesko – pani Renata Pabian 

odpowiedziała , ze dokonano 85 kontroli punktów alkoholowych w żadnym 

z punktów nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Czy były skargi mieszkańców, ze np. dany sklep sprzedał alkohol 

nieletniemu – Pani Renata Pabian odpowiedziała, że  żadnych 

takich skarg nie było, a sprzedający sprawdzają dowody osobiste. 



Strona | 4  

 

 

Radny Piotr Wyczesany zapytał ile podmiotów  w ostatnim okresie czasu 

straciło pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, że po ostatniej podjętej 

uchwale  nikt nie stracił zezwolenia. 

Inspektor Renata Pabian- wyjaśniła, ze na ul. Kościuszki jeden  nowo 

powstały sklep  nie otrzymał zezwolenia ponieważ znajduje się około 

10 metrów od NZOZ dot. Optyka. W dniu jutrzejszym ma ruszyć program 

WITKAC i wówczas będzie można składać wnioski przez stowarzyszenia do 

konkursu na dofinansowanie działalności , rozstrzygniecie konkursu 

nastąpi w miesiącu czerwcu br.   

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za rok 2016. 

Głosowano jednogłośnie  

 

Ad. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  

20 kwietnia 2017 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady 

Miejskiej. 

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 roku 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i 

projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email) 

W sprawach bieżących komisja omówiła projekt uchwały w sprawie 

wskazania kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z.o.o. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   

Obrady trwały od godziny 9.00-10.50 

 

Przewodniczący Komisji  

mgr Adam Kwaśniak  

 

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 


