Protokół Nr 35/2009
Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w
Brzesku, odbytego w dniu 18 września 2009 roku

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Kwaśniak przewodniczący komisji .
Udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności.
Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku
posiedzenia komisji , został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 8 lipca 2009 roku został przyjęty
jednogłośnie .

Ad.2. Komisja dokonała analizy przedłożonego przez Burmistrza Brzeska sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.

Opinia komisji:
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I
półrocze 2009 roku.

Ad.3. Informacje na temat działań proekologicznych na terenie Miasta i Gminy Brzesko
przedstawił komisji Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Henryk Piela.
Kierownik Henryk Piela

poinformował komisję iż Gmina Brzesko na szeroką skalę

prowadzi działania w zakresie ochrony środowiska.
Realizowane są działania w następującym zakresie:
IGospodarka odpadami:
Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych oraz segregowanych w następujący sposób:
1W zabudowie jednorodzinnej

obowiązuje indywidualny system odbioru odpadów
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komunalnych oraz segregowanych, natomiast w zabudowie wielorodzinnej zbiorczy system
odbioru odpadów komunalnych oraz segregowanych.
2Odbierane są następujące rodzaje odpadów segregowanych:
surowce wtórne (papier, szkło, plastik, metal)
odpady organiczne – /możliwość zakupu worków)
zużyte baterie (pojemniki w szkołach oraz przedszkolach, od 2009r także w 18 sklepach na
terenie gminy)-jak w załączniku nr.1.W roku obecnym Gmina nawiązała współpracę ze
Stowarzyszeniem ARKA które bezpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczyło
mieszkancom torebki na baterie jak tez ulotki dotyczące obowiązku segregacji baterii ze
strumienia odpadów komunalnych i wykaz sklepów gdzie baterie te są

przyjmowane

bezpłatnie. W roku 2008 zebrano 1,8 t baterii.
zużyta odzież (kontenery rozstawione na terenie miasta).Firma Wtórpol zawarła umowę z
BZK na bieżące monitorowanie stanowisk z pojemnikami na zużytą odzież i sprzątanie
nadmiaru odzieży która w ostatnich dwóch latach przybywa w postępie niemal
geometrycznym. Zwiększono ilość pojemników w punktach najbardziej obciążonych.
przeterminowane lekarstwa - (pojemniki w aptekach)-w 2008r zebrano 1,3 t.
•psie odchody – (kosze na terenie miasta, pakiety sanitarne do odbioru w Urzędzie Miejskim,
dodatkowo w bieżącym roku zamówione dwa dystrybutory-„psi pakiet”/ dystrybutor worków
z pojemnikiem zbiorczym/ wraz workami które będą umieszczone na osiedlu Ogrodowa, i
przy plantach/ ).Dostawa wrzesień br.
• odpady wielkogabarytowe –w roku bieżącym zebrano 1881m3 z czego na odzysk-514m3.
•W

podziale

na

sołectwa

wygląda

to

87m3,Wokowice 87m3,Sterkowiec 96m3,

następująco:Mokrzyska-204m3,SzczepanówBucze 87m3,

Okocim 117m3,Jadowniki

240m3,Jasień 252m3,Por.Spytkowska-117m3, Brzesko 594m3.
• azbest.-Gmina pokrywa koszty transportu i utylizacji azbestu mieszkańców zmieniających
pokrycia dachowe. Od 2003r do dziś usunięto 397 ton azbestu. Każda zgłaszająca osoba
uzyskała pomoc Gminy w w/w zakresie. Skorzystało z tej pomocy 172 gospodarstwa.
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Usuwanie dzikich wysypisk- w roku bieżącym w różnych przedsięwzięciach /Dzień Ziemi,
sprzątanie osiedlowe, konkursowe akcje szkół, zlecenia /zebrano 1100 worków o poj.120l,
oraz dwa pojemniki KP-7/14m3/.Kolejna akcja sprzątania i usuwania dzikich wysypisk –
wrzesień- Sprzątanie świata
Kontrole gospodarki odpadami-w 2009r w okresie 8 miesięcy przeprowadzono 90 kontroli
w gospodarstwach w wyniku których wyjaśniono brak umów /brak pobytu/, bądź zawarto
umowy.
Obecnie trwa postępowanie sądowe w sprawie tworzenia dzikiego wysypiska/na podstawie
znalezionych kwitków
Ilości zebranych poszczególnych odpadów w sprawozdaniu z GPGO za 2008r-przyjętego na
sesji w czerwcu br.
II. Gospodarka wodno – ściekowa:
Przeprowadzono 21 szczegółowych kontroli gospodarki ściekowej w wyniku których
prowadzone są obecnie 3 postępowania o przyłączenie do kanalizacji sanitarnej.
Gmina nawiązała współpracę z pracownią projektową w celu ewentualnego zakupu projektu i
licencji przydomowych oczyszczalni ścieków które są możliwe do wykonania bez
specjalistycznych firm , pod nadzorem projektantów w/w Firmy/ koszt nadzoru w pakiecie
zakupu licencji/. Rozmowy w trakcie.
III. Edukacja ekologiczna:
-W ramach edukacji ekologicznej, co roku, organizowany jest międzyszkolny konkurs
ekologiczny pn „BRZESKO - CZYSTA GMINA” (w roku bieżącym została zakończona
VIII-ma edycja) tematyka konkursu zmieniana jest co roku i dotyczy zagadnień z ochrony
środowiska. Obecnie / zakończona edycja dotyczyła zagadnień: Monitorowanie dzikich
wysypisk z ewentualnym uprzątnięciem, opis najpiękniejszego zakątka w swojej
miejscowości, a także kontynuacja akcji” Sprzątaj po swoim psie”.
We wrześniu zorganizowana zostanie w MOK wystawa prac młodzieży
tegorocznego konkursu Brzesko czysta Gmina.

o tematyce
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-Przy

współpracy z firmą ARGO-FILM organizowana jest co roku w szkołach i

przedszkolach naszej gminy akcja zbiórka zużytych baterii. Na zakończenie roku szkolnego,
szkoły oraz przedszkola które zbiorą największą ilość baterii otrzymują nagrody
sponsorowane przez tut. Urząd, oraz firmę ARGO FILM .
-Co roku organizowana jest i wspomagana przez Gminę „Akcja Sprzątania Świata”.
Organizowane są spotkania z nauczycielami naszych szkół i omawiane tematy dot. edukacji
ekologicznej w szkołach.
-W roku bieżącym po raz pierwszy wraz z Kustoszem zamku w Dębnie zainicjowaliśmy
spotkania dzieci na plenerowym cyklu pn.”Zabawy z zamkiem w tle-historia i przyroda”
gdzie młodzież

szkół podstawowych . na szerokim forum

prezentować będzie swoje

działania ekologiczne.
-Zrealizowano zamierzoną rozbudowę ścieżki ekologicznej o kolejne tablice dotyczące
gospodarki odpadami, dzikich wysypisk śmieci a także oszczędzania energią. Niestety ta
ostatnia tablica została dwukrotnie skradziona.
-W roku 2009 przez tut. Urząd zorganizowany jest kolejny „EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ
SAMOCHODU”
W ramach popularyzacji zrównoważonego transportu w bieżącym roku podjęto następujące
działania:
22.09.09-bezpłatne korzystanie z komunikacji zbiorowej MPK, zakup 5 stojaków na rowery
które zamontowane zostaną w centrum miasta, rozwieszenie banerów

tematycznych.,

zamknięcie ul. Szczepanowskiej dla ruchu samochodowego
-Jako element edukacyjny Gmina zleciła wykonanie ulotek informujących jak prawidłowo
segregować odpady, oraz ulotki o szkodliwości spalania PCV, także wypalania traw. Zostały
one przekazane mieszkańcom naszej gminy.
Ochrona powietrza:
-Gmina Brzesko wraz NOT-Tarnów była inicjatorem Porozumienia Słoneczna Małopolska w skład
którego wchodzi 15 Gmin województwa małopolskiego, i którego została Liderem. Celem jest
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pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach
indywidualnych. Działania w trakcie.

Pozostałe działania proekologiczne
1.

Wykonanie Centralnego Ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu.

Został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponieważ roboty będą
wykonywane jedynie w obiekcie stanowiącym własność Gminy Brzesko ( nie ma stron w
postępowaniu) więc pozwolenie powinno być niebawem wydane – w związku z tym
równolegle ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania. Przekazano plac budowy.
2. Budowa sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą.
W dniu 05.05.2009 r został przekazany plac budowy na realizację I etap zadania, a
01.06.2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na II i III etap zadania. Obecnie prace zostały wstrzymane ze względu na zmianę
trasy wodociągu (przejście przez las) i trwa procedura uzyskiwania zmiany pozwolenia na
budowę.
3. Budowa wodociągu w Okocimiu.
Złożony wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013
(priorytet 7 infrastruktura ochrony środowiska działanie 7.1 gospodarka wodno – ściekowa)
został zakwalifikowany pozytywnie i przyznano środki finansowe na realizacje inwestycji w
wysokości około 4,5 miliona złotych wraz z budową magistrali wodociągowej Bochnia Brzesko. Oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie.
4. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze
wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową
kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami
Szczepanowską i Okulickiego”.
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Trwa budowa -

ułożono część krawężników i chodników , wykonano odcinek sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dokonano przekładek kabli energetycznych i sieci
teletechnicznej.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę II etapu inwestycji tj.
– ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ul. Okulickiego i Szczepanowską.
5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bagiennej w Brzesku.
Uzyskano pozwolenie na budowę . Przetarg zostanie ogłoszony we wrześniu br.. Realizacja
przewidziana na lata 2009-2010.
6. Uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę aktywności gospodarczej na
Pomianowskim Stoku.
W dniu 29.09.2008r. podpisano umowę z wykonawcą na wartość robót – 2.650.844,07 zł.
Trwają prace budowlane: został przełożony odcinek sieci wodociągowej, wykonano rurociąg
tłoczny oraz kanalizacje sanitarną i deszczową na odcinku ca 400 mb. Wykonano podbudowę
na odcinku ca 200 mb. Aktualnie przystąpiono do budowy 2 szt. pompowni ścieków:
sanitarnych i deszczowych.
7. Magistrala Wodociągowa Bochnia –Brzesko.
Złożony wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013
(priorytet 7 infrastruktura ochrony środowiska działanie 7.1 gospodarka wodno – ściekowa)
został zakwalifikowany pozytywnie w pierwszym etapie i złożono wniosek ostateczny - został
zakwalifikowany pozytywnie i przyznano środki finansowe na realizacje inwestycji w
wysokości około 4,5 miliona złotych wraz z budową wodociągu w Okocimiu. Oczekujemy
na podpisanie umowy na dofinansowanie.
8. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.
W dniu 6.05 2009r podpisano umowę na wymianę okien z firmą PAMO-PLAST Sp. z o.o.
Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 6 na kwotę 22.147,75 zł brutto – przekazano plac budowy.
Zakończono wymianę okien.
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9. Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego
Gimnazjum nr 2.
W dniu 6.05 2009 r podpisano umowę na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 3 z firmą
PAMO-PLAST Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 6 na kwotę 99.774,66 zł brutto zakończono.
W dniu 30.04.2009 r podpisano umowę na wymianę okien w budynku Publicznego
Gimnazjum nr 2 w Brzesku ul. Czarnowiejska 44 z firmą REM II Sp. z o.o. Przemyśl ul.
Nestora 1 na kwotę 92 647,60 zł brutto. W dniu 9.07.2009 r. dokonano odbioru robót.
10. Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla południowej części
Jadownik i części Okocimia. W dniu 25.06.2009 r została

podpisana umowa z firmą

„INWEST- LEX Sp. z o.o. Kraków ul. Mazowiecka 21 na kwotę 223 260,00 zł. Planowany
termin zakończenia prac projektowych – 31.03.2010 r.
11. Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku.
Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu środków przez RPWiK.
Ponadto Kierownik Piela przybliżył członkom komisji jak wygląda praca w Referacie którym
kieruje ,jakimi sprawami zajmują się poszczególni pracownicy .W związku z brakiem kadry
w Referacie Ochrony Środowiska Kierownik Piela zwrócił się z prośbą o rozważenie
możliwości przydziału dodatkowego etatu do Referatu Ochrony Środowiska.
Następnie przedstawił komisji ofertę Instytutu Ekologii Stosowania

który oferuje nam

zakup za kwotę 20 tysięcy złotych projekt budowy domowej oczyszczalni ścieków .Gmina
miałaby możliwość kupić taką dokumentację dla naszych mieszkańców , którzy mogliby z
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niego skorzystać i wybudować sobie taką przydomową oczyszczalnię za kwotę około
3 tysiące złotych .Dodatkowo Instytut będzie nadzorował te prace przez okres 1 roku.
Instytut planuje dokonać prezentacji budowy takiej oczyszczalni od początku aż do końca w
Gromniku, w Dębnie takie oczyszczalnie już funkcjonują, jeśli członkowie komisji będą
chętni uczestniczyć w tej prezentacji to serdecznie zaprasza.

Radny Adam Kwaśniak uważa ,że należy skorzystać z oferty Instytutu i zakupić taki projekt
dla potrzeb mieszkańców gminy .Należy również myśleć o wdrożeniu programu mającego na
celu zmianę systemu ogrzewania mieszkań z węglowego na gazowy .Pan Kierownik
wspomniał o prowadzeniu prac związanych z likwidacją eternitu z budynków mieszkalnych ,
dobrze że taka akcja jest prowadzona ,przypomniał że na budynkach garażowych UM
również leży eternit i należy go jak najszybciej usunąć tym bardziej że w pobliżu znajduje się
Gimnazjum.
Kierownik Henryk Piela odpowiedział ,że każdy kto zwrócił się do gminy z prośbą o pomoc
w usunięciu azbestu to ją otrzymał .Mamy w budżecie środki finansowe zaplanowane na to
zadanie , gdy zostanie opracowany program to możemy aplikować o środki pozabudżetowe.

Radny Stanisław Góra stwierdził, że pomysł

budowy w naszej gminie przydomowych

oczyszczalni ścieków jest zbawienna dla naszych mieszkańców i bardzo potrzebna. Gmina
musi zrobić wszystko aby taki projekt zakupić i jak najszybciej wdrażać go w realizację.

Radna Mieczysława Klimek zapytała pana kierownika Pielę

kiedy zostaną zabezpieczone

brzegi rzeki Uszwicy na ulicy Krótkiej , obiecano to mieszkańcom wykonać w br., czas
ucieka a nic tam się nie robi.
Ponadto radna poprosiła:
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•

o ustawienie koszy na śmieci na osiedlu Ogrodowa w miejscu wskazanym przez
radną,

•

co dalej ze światłami na ul. Królowej Jadwigi nadal są nieczynne,dlaczego ,

•

utworzona została nowa zatoczka autobusowa na ul. Królowej Jadwigi czy jest
możliwość ustawienia tam wiaty przystankowej.

Odpowiedzi na zapytania radnej Klimek udzielił Kierownik Henryk Piela.

Radny Józef Kubas

po analizie zaprezentowanego przez Pana Kierownika Pielę materiału

stwierdził, że informacje zawarte w nim są ciekawe a zadania realizowane dobrze.
Bardzo duży problem mają mieszkańcy osiedli z psimi odchodami i nie wiadomo jak go
rozwiązać , coś w tej materii musimy zrobić aby było lepiej .
W dyskusji radny poruszył temat dot. zbiórki odzieży używanej i rozmieszczenia po mieście
pojemników na odzież .Bardzo go martwi problem dzikich wysypisk śmieci w Lesie
Szczepanowskim , są tam ogromne sterty śmieci coś z tym problemem musimy zrobić.

Kierownik Henryk Piela poinformował, że problem związany z wyrzucaniem śmieci w Lesie
Szczepanowskim jest znany służbom Urzędu. Zostały przeprowadzone kontrole w lesie i
dzięki nim skierowaliśmy

wniosek do Sądu o ukaranie .Duży wkład wnosimy

aby

uświadomić mieszkańców o szkodliwości zanieczyszczania środowiska .

Radny Józef Kubas zapytał czy gminę Brzesko stać jest na to, żeby wywoziła odpady z
użytków zielonych /skoszona trawa w ogrodzie/ na wysypisko do Tarnowa .
Ponadto zwrócił uwagę na problem związany z częstotliwością wywozu śmieci w mieście .
Czy

przy rodzinie 2-osobowej , która dokładnie segreguje odpady komunalne można mieć

wywóz śmieci jeden raz w miesiącu , bo władze BZK stwierdziły że nie.
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Kierownik Henryk Piela odpowiedział ,że zapis w uchwale jest jednoznaczny , ale przy
szczególnym uzasadnieniu przypadku można chyba mieć jeden wywóz.Brane sa również pod
uwagę wszelkie zapachy , czy nie ma z tego tytułu utrudnienia dla środowiska.

Radny Stanisław Góra – zgodził się ze stwierdzeniem, że na pierwszym miejscu zawsze
powinna być edukacja, ale jak wymóc od mieszkańców by nie spalali odpadów plastikowych
czy można kogoś sprawdzić w danym czasie czy spala odpady plastikowe .

W związku z zapytaniem radnego Góry dot. spalania odpadów plastikowych komisja
omówiła temat możliwości ukarania winnych przez policję i straż miejską.

Następnie Kierownik Henryk Piela omówił projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Programu
Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko. Zwrócił się z prośbą o zwiększenie etatów w Referacie
Ochrony

Środowiska

szczególnie

w

zakresie

realizacji

zadań

związanych

z

przeprowadzaniem kontroli czystości .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zauważył ,że do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
większe uprawnienia posiada Straż Miejska .Osobiście będzie wnioskował za tym aby
powołana została w Gminie Brzesko Straż Miejska

która ma

większe uprawnienia

mandatowe np. w czasie kontroli wysypisk śmieci ,przyłączy kanalizacyjnych.

Radny Adam Kwaśniak – nie podziela zdania Pana Przewodniczącego Ojczyka w temacie
utworzenia Straży Miejskiej. Aby się nie okazało tak jak w przypadku sztucznego lodowiska
że jest to całkowita klapa. Wiemy czym Straż Miejska zajmuje się w innych miastach,
głównie nakładaniem mandatów na kierowców , jest przeciw realizacji takiego pomysłu.
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Radny Stanisław Milewski zapytał czy nie lepiej zapłacić policji i zlecić przeprowadzanie
kontroli przez policję.

Następnie członkowie komisji omówili temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
przez mieszkańców i możliwości uzyskania na ten cel niskoprocentowej pożyczki .

Wnioski komisji:
1. Komisja zapoznała się z informacją

na temat działań proekologicznych oraz

gospodarki odpadami prowadzonymi na terenie Gminy Brzesko

i pozytywnie

opiniuje podjęte kierunki działania. Głosowano jednogłośnie

2. Komisja wnioskuje o zakup licencji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Brzesko z Instytutu Ekologii Stosowanej.
Głosowano jednogłośnie

4.Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:
1) przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko,
2) zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko – projekt uchwały objaśnił
Sekretarz Gminy Brzesko.
3) wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych
w granicach administracyjnych Gminy Brzesko,
4) w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących
własność Gminy Brzesko projekty uchwał objaśnił komisji Przewodniczący
Krzysztof Ojczyk .
5) zmiany uchwały Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września
2005 roku w sprawie: regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Brzeska dla
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nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – projekt uchwały
objaśnił Przewodniczący Krzysztof Ojczyk
6) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” (W.Skworc)
7) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”(K.Kopacz)
8) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta
Brzeska”(Fr.Kostrzewa)

Kierownik Henryk Piela przedstawił do opinii komisji projekty uchwał w sprawach:
•

ustalenia Regulaminu Targowiska na Placu Targowym przy ul.Głowackiego 40 w
Brzesku.

•

wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Brzesko oraz
określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej .

•

określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił swoje uwagi do przedłożonych przez Pana
Kierownika projektów uchwał –proponowane zmiany stanowią załącznik do protokołu
komisji.
Zaproponowane przez Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka zmiany zostały przyjęte przez
członków komisji pozytywnie .
Wnioski i opinie komisji:
Projekty uchwał w sprawach:
1. Ustalenia

Regulaminu

Targowiska

na

Placu

Targowym

ul.Głowackiego 40 w Brzesku- przyjęto jednogłośnie ze zmianami,

przy
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2. Wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Brzesko oraz
określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej – przyjęto
jednogłośnie ze zmianami.
3. Określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej ze
zmianami –Głosowano jednogłośnie .
4. Komisja zapoznała się z pismem

Pani Janiny Drużkowskiej –Cader z dnia

8 lipca 2009 roku.
Ad.4. Ustalono iż propozycje do projektu budżetu roku 2010 członkowie komisji złożą
indywidualnie do Pana Burmistrza.
•

W tym momencie na salę posiedzenia komisji przybył Pan Józef Gawęda Prezes
Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku .

Pan Józef Gawęda jako Prezes OKS zwrócił się do Radnych Rady Miejskiej o przejęcie
obiektów OKS na rzecz miasta Brzeska. Utrzymanie stadionu i obiektów sportowych oraz
działalność sportowa klubu pochłania z roku na rok coraz większe środki finansowe na które
Klubu nie

stać. Nie jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić dlatego składamy

propozycje miastu. Ziemia

jest własnością miasta natomiast obiekty

wydają się być

klubowe. Następnie pan prezes przybliżył jak powstawały obiekty sportowe OKS.
Jako zarządzający klubem mamy duże problemy z udowodnieniem naszej własnością ,
mapy nie pokazują w żaden sposób, że tam stoją jakieś budynki. Główny budynek OKS
wymaga gruntownego remontu dachu ,przeciekająca w czasie deszczu woda niszczy nam
pomieszczenia , a klubu nie stać na naprawę dachu. Są również pewne wymogi w stosunku
do drużyny II-giej ligi , podnoszą się nam z tego tytułu koszty organizacji imprez z czym nie
możemy sobie sami poradzić .Dlatego Prezes zwraca się z ogromną prośbą

do Rady

Miejskiej i władz Brzeska aby rozpocząć proces przygotowawczy do przejęcia OKS przez
miasto.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował Pana Gawędę, że Pan Naczelnik Makuch
posiada mapę na której cześć budynków OKS jest zaznaczona .Temat zostanie dokładnie
przeanalizowany przez Gminę , trochę czasu zapewne to potrwa ale przy współudziale i
zaangażowaniu działaczy OKS może uda nam się go jakoś pozytywnie rozwiązać.
Radny Józef Kubas

przedstawił członkom komisji swoje obserwacje

organizowanych rozgrywkach piłkarskich

z

udziału w

na stadionie OKS. Radny zaproponował aby

rozważyć jakie są możliwości zmiany terminów dni organizowania meczu. Środa nie jest
chyba najlepszym dniem na mecz , czy może być to np. sobota kiedy mieszkańcy mają
wolny weekend.

Pan Józef Gawęda przybliżył komisji jaka jest sytuacja finansową OKS .Aby zamknąć rok
budżetowy potrzebna jest kwota 200 tysięcy złotych .Zaapelował do wszystkich radnych ,
jeżeli byłaby możliwość dofinansowania OKS z budżetu Gminy to prosi o wsparcie.

Wniosek komisji:
Komisja zapoznała się z problemami finansowymi z jakimi boryka się Okocimski Klub
Sportowy i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pomoc finansową dla OKS w kwocie
ok.100 tysięcy złotych. Głosowano jednogłośnie
•

W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z prezentacją multimedialną –
RAPORT ROCZNY FUNKCJONOWANIA SIECI HOTSPOTÓW na terenie
Gminy Brzesko przedstawioną przez Inspektora
zaopiniowała ją pozytywnie .

Bogdana Kopcia

i
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Opinia komisji: Komisja zapoznała się z prezentacją multimedialną –RAPORT
ROCZNY FUNKCJONOWANIA SIECI HOTSPOTÓW na terenie Gminy Brzesko i
opiniuje pozytywnie .
Radna Mieczysława Klimek poruszyła ponownie temat dotyczący przygotowania propozycji
rozwiązań prawnych w zakresie wprowadzenia ulg w przejazdach MPK dla osób z orzeczoną
przez

PCPR

całkowitą

niezdolnością

do

samodzielnej

egzystencji

.

Uzyskała informacje z PCPR w Brzesku, że takich osób niepełnosprawnych na terenie
całego powiatu jest około 300 , są to osoby które same nie mogą się poruszać i nie mogą
same funkcjonować a nie każda z tych osób ma orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS.
Członkowie komisji przedstawili propozycje rozwiązania problemu podniesionego przez
radną Mieczysławę Klimek i jednogłośnie podjęto wniosek o treści:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych
w zakresie wprowadzenia ulg w przejazdach MPK dla osób z orzeczoną przez PCPR
całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji .
Głosowano jednogłośnie

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk omówił projekt uchwały w sprawie Zmiany Statutu
jednostki budżetowej pod nazwą ”Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Brzesku ,
Wniosek komisji :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Zmiany Statutu
jednostki budżetowej pod nazwą ”Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Brzesku .

Następnie Komisja udała się do Miejskiego Ośródka Kultury w Brzesku
informacją na temat funkcjonowania tej placówki .

i zapoznała się z
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Opinia komisji po wizji :
Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności Miejskiego Ośrodka Kultury
w Brzesku i pozytywnie ocenia tą działalność.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00- 13.30

Przewodniczący Komisji Prawa
Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Adam Kwasniak

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

