P R O T O K Ó Ł Nr 28/2009
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w
Brzesku odbytego w dniu 6 lutego 2009 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył

radny Adam Kwaśniak przewodniczący komisji.

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli /lista obecności stanowi załącznik do protokołu
komisji/.Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych

i gości

zaproszonych , przedstawił projekt porządku posiedzenia ze zmianami, został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Wyrażenie opinii w temacie wniosków o utworzenie w Brzesku salonu gier na
automatach.
3. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku .
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

rozpatrzenie pism skierowanych do komisji

projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad.1.
Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 stycznia 2009 roku został przyjęty
jednogłośnie .
Ad.2.
W posiedzeniu komisji udział wziął Prezes CASINO VEGAS Pan Jerzy Kołodziej –
Wysłuchano prezentacji Pana Prezesa Spółki CASINO VEGAS, który zwrócił się z
wnioskiem do Rady Miejskiej

o wydanie zezwolenia na prowadzenie salonu gier na

automatach w Brzesku przy ulicy Mickiewicza 31 .Spółka jw. zamierza wystąpić do Ministra
Finansów o wydanie pozwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach w Brzesku .W
naszej opinii odpowiednim do tego celu jest lokal znajdujący się przy ul.Mickiewicza 31.
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Salon znajdować się będzie na parterze budynku

handlowo-usługowego .Atutem tej

lokalizacji jest możliwość zorganizowania miejsc parkingowych które pozwolą na przyjęcie
gości salonu gier bez utrudniania ruchu kołowego i pieszego dla mieszkańców. Każdy salon
gier naszej firmy jest lokalem , w którym nie dochodzi do zakłócania porządku publicznego
.Nie puszcza się w nim głośnej muzyki , gracze nie nadużywają alkoholu

i nie urządzają

burd ulicznych .Zarówno muzyka jak i wysokogatunkowy alkohol stanowią jedynie dodatek
uprzyjemniający grę w salonie. Powierzchnia lokalu w pełni zaspokaja potrzeby związane z
prowadzeniem salonu gier oraz zaplecza w postaci biur dla kierownictwa salonu . Nasze
lokale są chronione i monitorowane przez koncesjonowane firmy specjalizujące się w
ochronie mienia .Mają one obowiązek reagowania na najmniejsze zdarzenia zakłócania
porządku publicznego .Dzięki monitoringowi wewnętrznemu i zewnętrznemu w naszych
salonach panuje spokój ,o czym można się przekonać przez kontakt z policja lub Strażą
Miejską

w miastach w których mamy swoje lokale .Powstanie salonu gier w Brzesku

umożliwi zatrudnienie od 6 do 12 osób obsługujących automaty do gry .Lokal stanowić
będzie nowoczesny estetyczny i dobrze wyposażony ośrodek gier spełniający wysokie
standardy oraz wszelkie wymagania ustawowe. Zapewniamy ,że zgodnie z ustawą o grach i
zakładach wzajemnych wstęp

do salonu będą miały wyłącznie osoby pełnoletnie za

okazaniem dowodu osobistego .Forma naszej działalności nie ma nic wspólnego z lokalami
w których są automaty

o niskich

wygranych .Jesteśmy

pod szczególnym nadzorem

podatkowym ,co sprawia że podlegamy bardzo częstym kontrolom ze strony różnych
uprawnionych

podmiotów państwowych .Nasza działalność

ma charakter legalny i

bezpieczny , nie stanowimy żadnego zagrożenia dla mieszkańców czy władz miasta. Firma
stara się zawsze aby w miejscu lokalizacji swojego salonu gier oferować na rzecz miasta
pomoc finansową lub rzeczową poprzez prowadzoną działalność charytatywną
W Brzesku możemy wspomóc budowę placu zabaw dla dzieci ,zakupić pomoce dydaktyczne
dla szkół lub przedszkoli

,organizować wypoczynek dla dzieci albo partycypować w

monitoringu miasta .Ta wskazana lokalizacja jest wg. Spółki bardzo dobra daleko od
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kościołów ,szkół , zlokalizowane są w tym miejscu same firmy i godziny pracy nie będą się
pokrywać .Automaty w salonie gier nie wymagają obsługi krupiera .Na dzień 8 lipca 2008
roku Ministerstwo wydało 235 salonów gier na automatach , najbliższe są w Krakowie
Nowym Sączu , w Bochni Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała nasze wnioski , uchwała
Rady Miejskiej jest jednym z 17 dokumentów

niezbędnych

do złożenia wniosku do

Ministerstwa.
Pan Prezes Jerzy Kołodziej poinformował również, że na poprzednich posiedzeniach komisji
w których brał udział wcześniej padały pytania ,jaka młodzież ma wstęp do salonu gier , czy
te osoby tam przebywające sa rejestrowane i czy będzie tam prowadzona sprzedaż alkoholu.
Odpowiedział ,że żadna osoba niepełnoletnia nie może przebywać na terenie salonu gier.
Regulamin wewnętrzny salonu
odurzonych

wyraźnie mówi że nie obsługujemy osób

pijanych ,

narkotykami ,takie osoby są wypraszane z lokalu. Zawsze nasz salon

współpracuje z ochroną mienia. Nasza firma prowadzi w Polsce 13 salonów gier i 1 salon w
Czechach.
Zapytano również czy można negocjować warunki aby do salonu gier wpuszczane były osoby
które ukończyły 21 lat , odpowiedział że rozważy propozycje radnych i z chęcią przychyli
się do ich sugestii.
W dyskusji członkowie komisji zadawali pytania :
Radna Mieczysława Klimek zapytała jaki będzie zysk dla miasta z tytułu utworzenia salonu
gier, sama osobiście ma negatywne zdanie na ten temat ponieważ wg. niej jako pedagoga
utworzenie takiego salonu gier nie wpłynie korzystnie na rozwój dzieci i młodzieży.Dlatego
też chciałaby aby ją przekonano do pomysłu utworzenia salonu gier w Brzesku aby mogła z
czystym sumieniem zagłosować , że jest to zysk dla miasta a ponadto spowoduje to że nasza
młodzież skorzysta na tym i rozwinie się .Ponadto radna zapytała czy w takim salonie będzie
czynny drink-bar. Radny Stanisław Milewski zapytał dlaczego akurat miasto Brzesko zostało
wybrane przez obie firmy na lokalizacje salonu dier na automatach, czy będzie z tego powodu
spokój w mieście , jaka lbedzie ochrona tego lokalu.
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radny Józef Kubas stwierdził , po wystąpieniu i wyjaśnieniach pana prezesa wszystkie jego
obawy zostały rozwiane i będzie głosował za utworzeniem w Brzesku takiego salonu gier.
Posiada informacje ,ze nasi mieszkańcy 40-50 letni chcą takiej rozrywki , przez cały tydzień
ciężko pracują ,maja na to pieniądze i wyjeżdżają np. do Bochni bo nie da się ukryć ale tam
jest więcej takich miejsc rozrywkowych niż w Brzesku. Następnie radny ustosunkował się do
tematu lodowiska na Placu Kazimierz Wielkiego. Lodowisko jest wykorzystane przez
młodzież , promuje nasze miasto i jest zdrową rozrywką. Ponadto lodowisko ożywiło nam
plac, który oprócz organizowanych w ciągu roku kilku imprez jest miejscem martwym
.Być może tego typu rozrywka w postaci salonu gier nie będzie dla dzieci i młodzieży ale
dla dojrzałych osób , jest to warte spróbowania ,choć na pewno będą i przeciwnicy pomysłu.
On osobiście będzie głosował za pozytywna opinią , mimo iż pewne obawy ma.

Prezes Jerzy Kołodziej wyjaśnił ,ze do chwili obecnej Ministerstwo wydało 250 pozwoleń
na otwarcie salonów gier .W ostatnim czasie w Bochni powstaje nowy salon gier można
zasięgnąć opinii na temat bezpieczeństwa takiego salonu, w Tarnowie czy innych miastach
Polski. Na pewno ta opinia nie będzie zła.

Radny Adam Kwaśniak zapytał -hazard jest chorobą ,czy w czasie działalności Casino
Vegas były przypadki samobójstw wśród klientów salonu gier?

Pan Jerzy Kołodziej odpowiedział , nie było takiego przypadku ,choć wiemy że są osoby
uzależnione od hazardu dlatego też

są stworzone specjalne placówki mające im pomóc,

takich osób korzystających z salonów gier a uzależnionych nie ma nawet 1 %.
Na zapytanie radnego Stanisława Góry pan prezes odpowiedział ,że w salonie gier w
Brzesku planowane jest ustawienie tylko automatów do gry , może być ich około 15 , w
takim salonie gier nie może być żywej obsługi tj. krupierów.
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Radny Stanisław Milewski poparł zdanie radnego Józefa Kubasa

- będzie głosował za

utworzeniem salonu gier , tylko aby się potem nie okazało że wszystkie informacje na temat
ochrony i bezpieczeństwa jakie nam Pan Prezes przekazał są nieprawdziwe.

Prezes Jerzy Kołodziej odpowiedział ,że bezpieczeństwo w salonie musi być ,bo jest to
podstawa całej działalności .Można zasięgnąć opinii np. w Strzelcach Opolskich w tym
temacie ,zapewnił że negatywnych sygnałów nie będzie , bo zbyt wiele mamy do stracenia
aby nie dotrzymywać warunków bezpieczeństwa w takim salonie gier.

Radny Józef Kubas stwierdził , w takim salonie na pewno porządek będzie ,ale jeśli człowiek
uzależni się od hazardu to już się z niego nie wyzwoli do końca życia. Ponadto radny
przytoczył epizod z lat młodości , gdzie strzelał do róży na odpuście aby móc ją ofiarować
swojej przyszłej żonie i tez można by to traktować jako hazard.

Radna Mieczysława Klimek –odpowiedziała radnemu Kubasowi ,że strzelając do róży na
pewno się nie uzależnił bo odpust jest tylko jeden raz w roku ,natomiast salon gier gdy
zostanie utworzony będzie czynny codziennie. Ponadto radna Klimek stwierdziła , że w nałóg
jest łatwo wpaść ale wyjść z niego jest znacznie trudniej , a my jesteśmy z komisji Prawa i
Porządku Publicznego i winniśmy o to zadbać.

Radny Stanisław Góra zawnioskował aby przed sesją Rady Miejskiej

Pan Burmistrz

zasięgnął opinii w innych miastach gdzie takie salony gier funkcjonują czy są wymierne
korzyści z tej działalności dla danego miasta
porządku.
Wnioski komisji:

oraz czy są kłopoty np. z utrzymaniem
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1. Komisja zapoznała się z wnioskami Spółki CASINO VEGAS z siedzibą w
Warszawie i CLUB FAIR PLAY z siedzibą w Opolu , dot. wydania opinii o
lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Mickiewicza 31 w Brzesku .
Za wydaniem pozytywnej opinii członkowie komisji głosowali 2 za,
2 wstrzymujące ,2 przeciw.
2. Komisja zawnioskowała o sprawdzenie jak w innych miastach Polski funkcjonują
salony gier na automatach

prowadzone

przez CASINO VEGAS z siedzibą w

Warszawie i CLUB FAIR PLAY z siedzibą w Opolu .Głosowano jednogłośnie
Ad.3.
Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Brzesku - wizja lokalna komisji.
Komisja z udziałem Pani Dyrektor MOPS Krystyny Put dokonała wizji lokalnej w budynku
noclegowni dla bezdomnych męższczyzn przy ulicy Cegielnianej , hostelu dla kobiet,
budynku MOPS w Brzesku .
Po dokonanej wizji lokalnej w dyskusji członkowie komisji stwierdzili:
Radny Józef Kubas zapoznał się z przedłożoną przez Panią Dyrektor MOPS informacją jw. i
stwierdza że działania prowadzone przez MOPS są bardzo szerokie

i dobre dla

społeczeństwa. Zapytał czy Pani Dyrektor MOPS jako dyrektor jednostki mając takie a nie
inne przyznane środki na swoją działalność z budżetu państwa i gminy jest zadowolona ze
swojej pracy , czy ma pewien niedosyt .Ponadto radny poprosił o podanie jaka jest
świadczona pomoc przez Ośrodek dla osób opuszczających zakład karny .

Dyrektor MOPS Krystyna Put odpowiedziała w temacie pomocy osobom opuszczającym
zakład karny , jakie z nimi są prowadzone prace resocjalizacyjne ale wg. jej informacji
większość tych osób wraca z powrotem do zakładu karnego. Spośród osób z którymi miała
kontakt tylko 2 osoby wyszły z tego uzależnienia , ludzie ci wolą być w więzieniu niż na
wolności bo tam mają ciepło, otrzymują wikt i opierunek i nie muszą się o nic martwić.
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Pani dyrektor przedstawiła jaka pomoc została im udzielona w roku 2008 , z terenu naszej
gminy takich osób korzystających z pomocy Ośrodka jest 16.
Czy jest zadowolona ze swojej pracy- tak zawsze praca z osobami potrzebującymi pomocy
jej się podobała .Takich Ośrodków jak w gminie Brzesko jest mało ,gdyż u nas nigdy nie
brakowało środków finansowych na wypłatę należnych świadczeń socjalnych

dla osób

potrzebujących .Pani Dyrektor poinformowała również iż rozważa możliwość wydłużenia
godzin przyjęć prawnika w Punkcie Konsultacyjnym ponieważ w ostatnim czasie bardzo
dużo osób potrzebuje takiej pomocy.

Radny Stanisław Milewski podziękował na ręce Pani dyrektor za miłą obsługę pań opiekunek
świadczących opiekę dla ludzi starych i schorowanych na Buczu .Poprosił o sprawdzenie
niektórych osób pobierających zasiłki z MOPSU z Bucza czy im faktycznie te świadczenia
należą się, bo w niektórych przypadkach są podejrzenia mieszkańców że osoby te pobierają
świadczenia a im się nie należą. Są przypadki że małżonek pracuje za granicą a żona pobiera
zasiłki z MOPSU , tak być nie może. Jeżeli pani dyrektor będzie miała takie podejrzenia to
prosi o kontakt w tej sprawie z sołtysem lub Radą Sołecką a dot. to szczególnie osób którym
nie chce się pracować a z MOPS otrzymują węgiel.

Dyrektor Krystyna Put odpowiedziała

,że art. 110 ustawy o pomocy społecznej mówi

wyraźnie ,że nie wolno ujawniać nazwisk osób starających się lub korzystających z pomocy
społecznej ,ale można to sprawdzić w inny sposób - przybliżyła jaki. Jeśli chodzi o przydział
węgla dla rodziny z Bucza o której mówił radny Milewski – zrobiliśmy tak ze względu na
dzieci w tej rodzinie , dzieci nie mogą marznąć w zimie w domu przez to że rodzice
nadużywają alkoholu i nie chce im się pracować.

Radna Mieczysława Klimek zapytała czy w noclegowni przebywają męższczyźni którzy są
już tam bardzo długo i czy rozważano możliwość aby te osoby mogły sprawować tam
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funkcje stróża .Może udałoby się taką osobę bezdomną zatrudnić np. na umowę zlecenie
aby pilnowała tego budynku.
Ponadto radna zapytała czy MOPS świadcząc usługi dla osób potrzebujących współpracuje z
radami Osiedla

i sołtysami ,w jaki sposób egzekwuje się zaległe alimenty od ojców

uchylających się od tego obowiązku, w jaki sposób jest nagłaśniany wolontariat w mieście.

Dyrektor Krystyna Put odpowiedziała ,wszystkie osoby przebywające w noclegowni
nadużywają alkoholu i nie możliwe jest aby takiej osobie powierzyć obowiązki dozorcy tego
budynku .Po to jest zatrudniony dozorca aby całą noc kontrolował co tam się dzieje , bo nic
złego nie może się tam wydarzyć ,po to on tam jest zatrudniony. Tam nie ma ani jednej
osoby nie pijącej , ona sama takiej odpowiedzialności na siebie nie weźmie pod żadnym
pozorem. Stworzyliśmy świetlicę w MOPS dla tych osób bezdomnych, aby po opuszczeniu
noclegowni o godzinie 7.00 mieli możliwość zagrzania się ,poczytania gazet czy oglądnięcia
TV , ale zachowanie tych osób było tak okropne, że pracownik socjalny

nie mógł sobie z

nimi poradzić , gdyż bardzo często praktycznie co dzień przychodzili na ta świetlice po
spożyciu alkoholu , przynosili ze sobą alkohol i awanturowali się , gdy im zabroniliśmy picia
alkoholu to już więcej na świetlicę nie przyszli. Świetlica została zamknięta po 3 miesiącach
bo nie byliśmy wstanie tego zachowania opanować , a nie robią nic aby się zaktywizować.
Praca z takimi osobami jest bardzo ciężka i nie przynosząca żadnych efektów. Bardzo
dobrze układa się współpraca z sołtysami na wsiach , w mieście jeżeli zachodzi taka potrzeba
to Ośrodek współpracuje ze wszystkimi jednostkami jakie są dostępne aby problem załatwić.
Jeśli chodzi o ściągalność zaległości alimentacyjnych , jest to bardzo trudna i ciężka praca
egzekucję tych zaległości prowadzi komornik nie MOPS , prowadzimy również wpisy do
Krajowego Rejestru Dłużników i jak na razie mamy 2 zgłoszone przypadki .

Radny Adam Kwaśniak podziękował pani dyrektor MOPS za zastosowanie w swoim ośrodku
żarówek energooszczędnych .Ponadto radny poprosił aby na najbliższą sesję pani dyrektor
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uzupełniła informacje co do ilości pobranych zasiłków , jak się te cyfry kształtowały w
latach ubiegłych i dziś.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, jakie jest zdanie pani dyrektor czy klienci
Ośrodka są zadowoleni z obsługi .Bodajże w dniu wczorajszym miał interwencję osoby nie
zaliczanej raczej do patologicznych , która składała dokumenty w MOPS celem uzyskania
świadczenia i bardzo wzburzyło ją zachowanie pracownika , który ją obsługiwał – tu pan
przewodniczący przytoczył treść odbytej rozmowy.Przez 15 minut ten petent był
przesłuchiwany przez pracownika MOPS na stojąco , a po załatwieniu formalnej strony
usłyszał od tego pracownika stwierdzenie, żeby się nie spodziewał że sprawa zostanie
szybko załatwiona. Odnośnie pracy opiekunek w terenie słyszy się same dobre rzeczy ,ale o
pracownikach MOPS rożne są opinie .Opinie te wypowiadają osoby ,które cały czas
korzystają z pomocy MOPS i nie złożą oświadczenia na piśmie ,że zostały źle potraktowane
przez pracownika MOPSu , coś w tym temacie należy zmienić .
Jeśli chodzi o mieszkańców bloku socjalnego na Placu Kupieckim , tam mieszkają również
ludzie , którzy nie zaliczani są do tak zwanego

marginesu i oni zwłaszcza winni mieć

szczególną opiekę ze strony MOPSU. Co Ośrodek robi aby tym mieszkańcom ułatwić życie
w tym budynku ? – dlatego też zostanie złożony przez niego wniosek do Pana Burmistrza o
rozbudowę budynku noclegowni , co zapewne rozwiąże nam choć trochę problem mieszkań
socjalnych .Komisja była dzisiaj w noclegowni i stwierdziła że sa możliwości rozbudowy
tego budynku , dzięki temu możemy uzyskać około 5-6 mieszkań socjalnych .

Dyrektor Krystyna Put odpowiedziała ,że jeżeli nie zostanie podane konkretne nazwisko
osoby która została źle potraktowana przez pracownika MOPS to nie odpowie na pytanie
pana przewodniczącego , ponadto pani dyrektor
mieszkańców bloku na Placu Kupieckim .

odpowiedziała na zapytanie dot.
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Na zapytanie przewodniczącego Komisji Adama Kwaśniaka czy w MOPS są zatrudnione
osoby z rodziny Pani Dyrektor- Krystyna Put odpowiedziała ,że

w dziale świadczeń

alimentacyjnych jest zatrudniona jej córka.
Na zakończenie dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:
 Komisja dokonała wizji lokalnej budynku noclegowni `dla bezdomnych i Hostelu dla
kobiet i wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie koncepcji rozbudowy
budynku noclegowni przy ulicy Cegielnianej przeznaczeniem na mieszkania
socjalne. Głosowano jednogłośnie

 Komisja zapoznała się z informacją

na temat działalności Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Brzesku ,przedstawioną przez Panią Dyrektor MOPS
Krystynę Put.

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

rozpatrzenie pism skierowanych do komisji

projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak przedstawił do wiadomości komisji pisma :
 Dot. funkcjonowania lodowiska na Placu Kazimierz Wielkiego w Brzesku,
 Pisma dyrektora PG Nr 1 w Brzesku dot. wsparcia i podjęcia działań przez
zespół inżynierii ruchu drogowego w zakresie zapewnienia zwiększonego
bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy szkole i ustawienie znaku
informacyjnego „przejście dla pieszych” od strony parkingu UM ,dokonać
należy

korekty wymalowanych pasów oraz przesunięcia jednego miejsca

parkingowego

sąsiadującego bezpośrednio ze szkołą ,oraz wniosek o

wsparcie działań w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do
realizacji zadań w zakresie prac remontowo-budowlanych w szkole .Jednym z
nich jest remont posadzek

i schodów na korytarzach

remontowane od czasu powstania szkoły .

, które nie były
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Wnioski komisji:
 Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o szersze rozpropagowanie działalności
lodowiska na Placu Kazimierza Wielkiego przez rozesłanie informacji do mediów
gazet ,radia i telewizji. Głosowano jednogłośnie
3. Komisja zapoznała się z wnioskami Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Brzesku :
 wniosek o wsparcie i podjęcie działań przez zespół inżynierii ruchu drogowego
w zakresie zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych przy szkole

i ustawienie znaku informacyjnego „przejście dla

pieszych” od strony parkingu UM ,dokonać należy korekty wymalowanych
pasów oraz przesunięcia jednego miejsca parkingowego

sąsiadującego

bezpośrednio ze szkołą – komisja popiera wniosek ,głosowano jednogłośnie
 wniosek o

wsparcie działań w celu pozyskania środków finansowych

niezbędnych do realizacji zadań w zakresie prac remontowo-budowlanych w
szkole .Jednym z nich jest remont posadzek i schodów na korytarzach , które
nie były remontowane od czasu powstania szkoły – komisja popiera wniosek ,
głosowano 5 za, 1 wstrzymujący się od głosu

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 10.00- 14.20

Przewodniczący
Komisji
Prawa
Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak
Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

