
         P R O T O K Ó Ł  Nr   31/2009

z  posiedzenia  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i  Promocji  Rady  Miejskiej  w 
Brzesku odbytego w dniu :
                                                    24   k w i e t n i a    2009  r o k u

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 
załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Adam  Kwaśniak 
Przewodniczący  Komisji. Witając  zebranych  poinformował,  że  przesłany  porządek 
posiedzenia ulegnie małej zmianie. Zaproponował aby punkt 4 - Ocena Brzeskich Zakładów 
Komunalnych  –  wizja  lokalna  przenieść  do  punktu  5  jako  ostatni,  a  punkt  5  jako  4. 
Członkowie komisji wyrazili zgodę na taką zmianę porządku. Następnie przedstawił porządek 
posiedzenia po zmianach. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Analiza wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008
3. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  samorządowego  programu 

„Strategia Polityki Prorodzinnej i Społecznej Dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013”.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
5. Ocena Brzeskich Zakładów Komunalnych – wizja lokalna.

Ad.  1
         Przyjęcie Protokołów z poprzednich posiedzeń komisji .

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak poinformował,  że  protokół  
z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i  Promocji  
z   dnia  01   kwietnia  2009  roku  był  wyłożony  w  Biurze  Rady  Miejskiej  .  
W związku z czym  zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski. Członkowie komisji 
nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał  go pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie . 

Ad.  2
    Analiza wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poinformował, że praktycznie  sprawozdanie z 
wykonania  Budżetu  Gminy  Brzesko  za  rok  2008  analizowane  było  już  na  wszystkich 
komisjach  Rady  Miejskiej.  Tak  więc  radni  zazwyczaj  pracują  w kilku  komisjach  i  mieli 
możliwość wysłuchać informacji na ten temat. W tym momencie zwrócił się z pytaniem: Czy 



są  uwagi  lub  pytania  do  przedłożonego  sprawozdania,  czy  też  członkowie  komisji  chcą 
wysłuchać informacji? Jeśli tak to poprosi Panią Skarbnik.

Radna  Mieczysława  Klimek uważa,  że  nie  ma  potrzeby  prosić  na  posiedzenie  Pani 
Skarbnik. Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny 
miała uwagi, które dotyczyły braku wykonania środków finansowych, założonych w budżecie 
w wysokości 10.000 złotych na kanalizacje w Brzesku oraz wydatkowanych w wysokości 
40.000 złotych środków finansowych na narkomanię. W związku z czym zadała pytanie: Jaka 
jest skala tego zjawiska w Brzesku, czy ta skala jest bardzo duża, skoro tyle środków zostało 
wydatkowanych?  Pani Skarbnik obecna na posiedzeniu udzieliła odpowiedzi i więcej uwag 
do wykonania budżetu za zeszły rok nie ma.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  sprawozdanie  roczne  
z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008.

W tym miejscu  Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zapoznał członków komisji z 
pismem  (prośbą)  Pani  Agnieszki  Widła  zam.  Brzesko  ul.  Legionów  Piłsudskiego  27/15 
odnośnie przyznania mieszkania znajdującego się w budynku Publicznego Przedszkola Nr 10 
w  Brzesku  z  chwilą  opuszczenia  tego  mieszkania  przez  Panią  Marię  Nowak.  Ponadto 
poinformował, że Pani Agnieszka Widła ma bardzo trudną sytuacje życiową. Ona sama ma 
poważne problemy zdrowotne, o których nie pisze w piśmie. Część środków finansowych 
zabiera jej komornik na spłatę długów, które pozostawił jej mąż. Zaproponował, aby  podjąć 
wniosek do Burmistrza,  aby mieszkania tzw. służbowe dla pracowników oświaty, wchodzące 
w skład zasobów mieszkań komunalnych gminy były w pierwszej kolejności przydzielane 
pracownikom oświaty znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej.

Radna Mieczysława Klimek zgadza się i popiera sugestię Pana Przewodniczącego Komisji, 
aby wniosek w powyższej sprawie podjąć.

Po analizie komisja podjęła następujący wniosek i opinię:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby mieszkania tzw. służbowe dla pracowników 
oświaty,  wchodzące  w  skład  zasobów  mieszkań  komunalnych  gminy  były  w  pierwszej 
kolejności przydzielane pracownikom oświaty znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. 
Głosowano jednogłośnie.

Komisja zapoznała się z pismem (prośbą) Pani Agnieszki Widła zam. Brzesko ul. Legionów 
Piłsudskiego  27/15  w  sprawie  przyznania  mieszkania  znajdującego  się  w  budynku 
Publicznego  Przedszkola  Nr  10  w  Brzesku  
i opiniuje pozytywnie jednogłośnie prośbę o przyznanie mieszkania.
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Ad.  3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu 
„Strategia  Polityki  Prorodzinnej  
i Społecznej Dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013”.

Koordynator  ds  profilaktyki  Renata  Pabian omówiła  program  „Strategia  Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013, wg załącznika do protokołu. 
Poinformowała,  że  w  roku  2002  Rada  Miejska  
w Brzesku uchwaliła  Strategie  Polityki  Prorodzinnej.  W roku 2007 dokonano analizy  tej 
Strategii. Aby ta Strategia była przyjęta organizacje powinny złożyć sprawozdania z realizacji 
Strategii.  Udało  się  te  sprawozdania  zebrać  
i stąd uaktualniona nowa Strategia. Poprzednia Strategia nie była uchwalona na określony 
okres czasu, dlatego ona jest nadal obowiązująca. Obecnie Strategia uchwalana jest na pewien 
okres  czasu,  a  więc  na  lata  2009-2013.  Następnie  przedstawiła  zmiany  do  Strategii 
zaproponowane  na  posiedzeniu  komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i  Rodziny,  wg 
załącznika do protokołu. 

Radny Józef Kubas zwrócił się z pytaniem, w którym roku jest możliwość zrealizowania 
tego programu?

Koordynator  ds  profilaktyki  Renata  Pabian  udzieliła  odpowiedzi,  informując  Pana 
radnego, że trudno określić czas realizacji tego programu. Realizacja tego programu zależy od 
wielkości środków finansowych. Niektóre działania zapisane w Strategii są długofalowe.

Radna Mieczysława Klimek poinformowała Pana radnego Kubasa, że gmina taki program 
musi mieć opracowany i uchwalony, aby starać się o środki unijne. Wiele zadań zapisanych w 
tym  programie  zostało  już  zrealizowane.  Po  drugie  ten  program  będzie  co  jakiś  czas 
uaktualniany. Wszystkie zagadnienia zawarte w tym programie są poruszane.

Radny Józef Chruściel w nawiązaniu do omawianej Strategii obszar 6 ochrona środowiska 
zaproponował, aby w  punkcie 2 „Zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i 
podziemnych” dopisać zadania takie jak: 
1) Realizacja kanalizacji wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w mieście i gminie. 
2) Wspieranie  inicjatywy dotyczy pozyskiwania energii  odnawialnej  (kolektory słoneczne, 
wiatrowe, źródła geotermalne) 
3) Kontynuowanie segregacji odpadów w gminie.

Po analizie i dyskusji komisja podjęła następującą opinię:
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Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
samorządowego  programu  „Strategii  Polityki  Prorodzinnej  
i Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013” z wniesionymi poprawkami i uwagami.

Ad.  4
         Sprawy bieżące i wolne wnioski.

• Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla 
członków  ochotniczych  straży  pożarnych  z  terenu  Gminy  Brzesko  za 
uczestnictwo  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym 
organizowanym  przez  Państwową  Straż  Pożarną  lub  gminę  oraz  zasad  jego 
wypłacania.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak omówił  projekt  uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych  z  terenu  Gminy  Brzesko  za  uczestnictwo  
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę oraz zasad jego wypłacania, wg załącznika do protokołu.

Radny Stanisław Milewski w imieniu Pana Mariana Czarnika Prezesa Zarządu  Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych zwrócił się  z prośbą, aby przedmiotowy projekt uchwały 
Komisja  Prawa  Porządku  Publicznego  
i Promocji zaopiniowała pozytywnie, tak jak Komisja Gospodarki Finansowej.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię: 
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu 
Gminy  Brzesko  za  uczestnictwo  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania.

• Uchwała Nr 3 Zarządu Osiedla „Kopaliny-Jagiełły” z dnia 1 kwietnia 2009 roku 
w  sprawie  budowy  w  osiedlu  spółdzielczym  im.  Władysława  Jagiełły 
wielkogabarytowego obiektu handlowego.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił uchwałę zebrania Zarządu Osiedla 
„Kopaliny-Jagiełły”, wg załącznika do protokołu.  

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
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Komisja  zapoznała  się  z  uchwałą  Nr  3  Zarządu  Osiedla  „Kopaliny-Jagiełły”   
z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie budowy w osiedlu spółdzielczym im. Władysława 
Jagiełły wielkogabarytowego obiektu handlowego.

• Pismo  Dyrektora  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Szczepanowie  dotyczące 
częstszego  patrolowania  w  godzinach  popołudniowych  
i wieczornych terenu sportowego w pobliżu szkoły.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił i zapoznał członków komisji z w/w 
pismem  Dyrektora  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  
w Szczepanowie. 

Po analizie komisja podjęła następującą opinię i  wniosek:
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie odnosi  się  do  pisma  Dyrektora  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  w  Szczepanowie  w  sprawie  częstych  patroli  Policji  terenów  sportowych 
znajdujących się w pobliżu szkoły w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Ponadto  komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  zwiększenie  ilości  kamer  przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie obejmujący teren wokół budynku zwłaszcza 
boisk sportowych. Głosowano jednogłośnie.

• Pismo Zarządu Osiedla „Kopaliny-Jagiełły” dotyczące częstszych patroli przez 
Policje  miejsc  w  okolicach  garaży  przy  Osiedlu  Władysława  Jagiełły,  celem 
wyeliminowania spożywania alkoholu. 

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak  przedstawił  w/w  pismo,  wg  załącznika  do 
protokołu.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię: 
Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Zarządu  Osiedla  „Kopaliny-Jagiełły  „
w sprawie częstszych patroli Policji w okolicach garaży przy Osiedlu Władysława Jagiełły. 

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak zgłosił  potrzebę  zamontowania  kamery 
monitoringowej  na  skrzyżowaniu  ulic  Berka  Joselewicza  i  Krótkiej,  w  celu  poprawy 
bezpieczeństwa w mieście. 

Radny Józef Chruściel w nawiązaniu do ostatniego wypadku drogowego jaki miał miejsce 
na  drodze  powiatowej  Mokrzyska-Szczepanów  zgłosił  potrzebę  opracowanie  projektu 
budowy  chodnika  w  miejscowości  Mokrzyska–Szczepanów  oraz   montaż  kilku  znaków 
ograniczenia prędkości wzdłuż tej drogi, celem poprawy bezpieczeństwa.
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Radna  Mieczysława  Klimek w  celu  poprawy  bezpieczeństwa  na  drodze  powiatowej 
Mokrzyska-Szczepanów zgłosiła również potrzebę zamontowania fotoradaru przenośnego.

Po analizie komisja podjęła następujące wnioski:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o montaż kamery na skrzyżowaniu ulic Berka 
Joselewicza i Krótkiej, w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście. Głosowano jednogłośnie.

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  opracowanie  projektu  budowy  chodnika  w 
miejscowości Mokrzyska–Szczepanów (ulica Parafialna i  ulica Św. Stanisława) wzdłuż drogi 
powiatowej. Głosowano jednogłośnie.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o montaż kilku znaków ograniczenia prędkości 
wzdłuż  drogi  Mokrzyska  –Szczepanów  (ulica  Parafialna  i  ulica  Św.  Stanisława)  oraz 
możliwość zamontowania fotoradaru. Głosowano jednogłośnie.

Ad.  5
        Ocena Brzeskich Zakładów Komunalnych – wizja lokalna.

W tym momencie członkowie komisji udali się na wizję lokalną na teren Brzeskich Zakładów 
Komunalnych.

Po odbytej wizji komisja podjęła następującą opinię:
Komisja  odbyła  wizję  lokalną  na  terenie  Spółki  Brzeskich  Zakładów  Komunalnych  i 
pozytywnie jednogłośnie ocenia rozwój tej Spółki.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak podziękował 
wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie komisji trwało od godziny 10.00 do godziny 1300 .
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

           Protokołowała   
     
inspektor Bogumiła Łanocha

           Przewodniczący Komisji 
                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji 
                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku

           mgr Adam  Kwaśniak 
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