
PROTOKÓŁ Nr 8/2018 
 
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
24 września 2018 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 Bogusław Babicz- członek komisji; 

 

Nieobecny Radny Marcin Ciurej – członek komisji; 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

Kierownik GKOŚ Henryk Piela,  

 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Następnie 

porządek został  przyjęty jednogłośnie, jak niżej: 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Fundusz sołecki- bieżąca informacja. 

2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. Informacja o stanie środowiska na 

terenie Gminy Brzesko. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

4. Przyjęcie protokołu z dnia 20 sierpnia 2018r. 



Ad.1 Fundusz sołecki- bieżąca informacja. 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że obecnie odbyły się cztery 

zebraniach sołeckie w Gminie. Przedstawił, również informacje dotyczące 

przyjmowania funduszu sołeckiego oraz nowych statutów sołectw.   

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

uwzględnieniem terenów zielonych. Informacja o stanie środowiska na terenie 

Gminy Brzesko.  

 

Kierownik GKOŚ Henryk Piela, omówił najważniejsze informację o stanie 

estetycznym i sanitarnym w Gminie Brzesko.  

 

W dyskusji członkowie poruszyli sprawy takie jak: 

- uwagi do braku wywiązywania się ze swoich obowiązków Brzeskich Zakładów 

Komunalnych; 

- stanów technicznych placów zabaw: ul. Świerkowej, w Ogródku Jordanowskim 

- zalegających śmieci na ul. Czarnowiejskiej i ul. Jasnej w Brzesku  

- stanu Uszwicy i ostatnich interwencji w sprawie śniętych ryb;  

Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący komisji K. Bogusz, odczytał wniosek dwóch przedsiębiorców 

podparty popisami mieszkańców w sprawie zmiany godzinowej wprowadzenia  

w godzinach nocnej sprzedaży alkoholu. Następnie poinformował, że został na 

wniosek powyżej przygotowany stosowny projekt uchwały, który odczytał.  

Ad.4 Przyjęcie protokołu z dnia 20 sierpnia 2018r. 

Protokół z dnia 20 sierpnia 2018r. został przyjęty głosami: 5 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Po dyskusjach podjęto wnioski i opinie: 

 Komisja zapoznała się z informacją na temat bieżącej informacji  

w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Brzesku. 

 Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą stanu środowiska na 

terenie Gminy Brzesko oraz informacją na temat stanu sanitarnego  

i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów 



zielonych i zgłosiła swoje uwagi co do funkcjonowania i wywiązywania 

się przez Brzeski Zakład Komunalny z powierzonych obowiązków w zakresie 

utrzymania czystości na terenie miasta i gminy. Głosowano jednogłośnie.  

 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały  

Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; 

Głosowano: 3 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 9:15  

 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

nośniku informacji(płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

 

 

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

           
 mgr Krzysztof Bogusz 

 
Protokołowała:  

Inspektor  

mgr Joanna Szczepka 

 

 

 


