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Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Protokół nr  1/2020 

1 Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2020  

Obrady rozpoczęto 13 stycznia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:00 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Marcin Ciurej 

2. Leszek Klimek 

3. Zbigniew Łanocha 

4. Bogusław Sambor 

5. Kamil Trąba 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach; 

2. Pani Ewelina Stępień MOK Brzesko 

3. Rafał Najdała  Wydział SR UM w Brzesku  

4. Pani Iwona Leś Wydział SR UM w Brzesku  

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Radny Leszek Klimek, który powitał wszystkich 

zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji 

stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią załącznik  do protokołu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Radny Leszek Klimek, przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji?. 

Uwag radnych brak – porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie - załącznik  

do protokołu. 

 

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

odbytego w dniu 12 grudnia 2019 r. 

Do protokołu z posiedzenia Komisji  odbytej w  dniu 12 grudnia 2019 r.   nie wniesiono żadnych 

uwag- protokół został przyjęty. 
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Ad. 4. Propozycje do planu pracy komisji na rok 2020. 

Komisja przyjęła plan pracy komisji na rok 2020- stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Zapoznaje się z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz festynów 

organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Kultury w 

Brzesku. 

 

Pani Ewelina Stępień przedstawiciel MOK w Brzesku dokonała szczegółowego omówienia 

informacji jw. zapoznała komisję z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz festynów 

organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 

W dyskusji nad sprawozdaniem  radny Leszek Klimek zapytał, czy  są prowadzone działania 

w takim samym zakresie na sołectwach gminy , czy tylko na terenie miasta?. Złożył 

podziękowania Mok za bezinteresowne wypożyczanie sprzętu nagłaśniającego  na imprezy 

sołeckie.    

Ponadto w dyskusji komisja odniosła się również do bardzo dobrej organizacji WOŚP  

w Brzesku. 

Informacje dot. imprez kulturalnych, koncertów oraz festynów organizowanych przez Urząd 

Miejski w Brzesku przedstawili Komisji Pan Rafał Najdała i Pani Iwona Leś.  

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja zapoznała  się z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz festynów 

organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku i 

pozytywnie ocenia prowadzone działania w tym zakresie. 

Ad. 6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia projektów uchwał 

w sprawach: 

1) Zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – głosowano jednogłośnie; 

2) Zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku poprzez zmianę 

siedziby – głosowano jednogłośnie; 

3) Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  głosowano 4 za, 1 wstrzymujący  

4) Zmiany uchwały w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie Centrum  

Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania jej Statutu – głosowano  3 za, 2 

wstrzymujące  
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5) Przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie skargi 

Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę – głosowano 

jednogłośnie  

6) Przyjęcie od Zarządu Dróg Powiatowych zadania publicznego zarządzania droga 

powiatową – głosowano jednogłośnie  

7) Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 grudnia 2019 

roku Nr 376/2019. 

Pan Zbigniew Łanocha – zapytał, w związku z bardzo małą liczbą dzieci w PSP w Sterkowcu, 

czy  planuje się dokonanie zmian w  stosunku do tej placówki ?. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział, że nie , przez okres obecnej kadencji 

nie planowane są żadne zmiany w stosunku do tej placówki. 

Następnie komisja zapoznała się z treścią pisma Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

Brzesku dot. wniosku Pana L.M w sprawie  protokołu z zebrania wiejskiego w Jasieniu w 

dniu 1.12. 2019 r. i poruszonej kwestii zapisów zawartych  w protokole komisji 

Gospodarki Komunalnej  nr 10/2019  z dnia 18 października 2019 roku. 

Wyjaśnienia oraz swoje spostrzeżenia do pisma przedstawił komisji radny Kamil Trąba który 

był obecny na zebraniu jw. oraz Radny Leszek Klimek , który  odniósł się również do sposobu 

prowadzenia zebrania w Jasieniu w dniu 1 grudnia 2019 r.  

Opinia komisji: Komisja zapoznała się z treścią wniosku Pana L.M. dot. treści  protokołu  

z posiedzenia komisji odbytego w dniu  18 .10.2019 roku i podtrzymuje zapisy zawarte w 

powyższym protokole. 

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Po  wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Leszek Klimek podziękował 

wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Pełna dyskusja płyta CD znajduje się w aktach komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej   

Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM w Brzesku  

                                                                               (-) Leszek Klimek  

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

________________________________________ 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 

 

 

 


