
Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji 

Protokół nr 7/2019 

7 Posiedzenie w dniu 4 lipca 2019  

Obrady rozpoczęto 4 lipca 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz.  11.30.tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

Obecni: 

1. Rafał Cichoński 

2. Jadwiga Dadej 

3. Marek Górski 

4. Bartłomiej Turlej 

5. Adrian Zaleśny 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Prawa, Porządku Publicznego i Promocji 

otworzył Przewodniczący Komisji Pan Rafał Cichoński,  który powitał wszystkich 

przybyłych na posiedzenie komisji jak również stwierdził prawomocność obrad. Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu – Zał. Nr 1. Załącznik stanowi również lista 

zaproszonych gości – Zał. Nr 2. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Rafał Cichoński przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia Komisji.  

Uwag Członków Komisji brak. Porządek został przyjęty jednogłośnie - stanowi 

załącznik do protokołu – Zał. Nr 3. 



1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia 

komisji odbytego w dniu 13 czerwca  2019 r. 

4. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

5. Wizja lokalna komisji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brzesko.  

Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 13 czerwca 2019 r. 

 

Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 13  czerwca  2019 r. nie wniesiono 

żadnych uwag – protokół został przyjęty. 

Ad. 4. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił projekty uchwał w sprawach: 

a) udzielenia Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku dotacji celowej na realizację 

zadania pn.” Małopolski Festiwal Smaku 2019”; 

b) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na 

ławników; 

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Brzesko. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Brzesko omówiła bardzo szczegółowo Pani Dyrektor 

Renata Pacura. Pani Dyrektor wskazała na  mapie których budynków i działek do 

zbycia  przy ul. Kopernika  dot. przedmiotowa uchwała. 

W dyskusji Radny Rafał Cichoński zapytał, czy są informacje w jaki sposób 

przedmiotowy grunt zostanie  zagospodarowany po zbyciu , czy jest opinia  

konserwatora zabytków , kto jest zainteresowany kupnem tych działek.  



Na zapytania odpowiedziała Pani Dyrektor Renata Pacura. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach: 

a) udzielenia Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku dotacji celowej na realizację 

zadania pn.” Małopolski Festiwal Smaku 2019”; 

b) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na 

ławników; 

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Brzesko. 

Ad.5. Wizja lokalna komisji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brzesko. 

Komisja udała się na wizję lokalną – rowerową,  ścieżek rowerowych na terenie 

Gminy Brzesko. 

W dniu 4.07.2019 roku podczas obrad Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i 

Promocji, odbyła się wizja lokalna ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie Gminy 

Brzesko. 

Trasa przejazdu obejmowała ulice : 

Szczepanowska w Brzesku 

Środkową, Lipowską, Staropolską, Sportową, Podmiejską w Jadownikach 

Pielgrzymów, Podlesie w Szczepanowie 

Promienna, Za Torem w Sterkowcu. 

 

 

 



Wnioski:  

- w miarę możliwości oraz posiadanych środków, tworzyć Miejsca Postojowe dla 

rowerzystów oraz regularnie sprawdzać ich czystość i wypełnienie koszy na śmieci tam się 

znajdujących, 

- przygotować mapy zamieścić je na stronie Brzesko.pl, tak aby mieszkańcy mogli 

powszechnie korzystać ze ścieżek rowerowych, 

- jeśli ścieżka przebiega po chodniku dbać o jego czystość, 

- poprawić, w kilku miejscach, błędne oznakowanie ścieżek. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Rafał 

Cichoński zamknął obrady komisji.( Pełna dyskusja komisji – płyta CD , zdjęcia z wizji 

lokalnej ). 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich 

Prawa, Porządku Publicznego i Promocji 

………………………………… 

Rafał Cichoński 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl   

 

 

 


