Protokół Nr 36/2009
Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej
w Brzesku ,odbytego w dniu 16 października 2009 roku

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Kwaśniak przewodniczący komisji. W
posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności .
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku
posiedzenia komisji .
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Ocena stanu sanitarnego i estetyki gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji projektów uchwał.

Ad.1. Protokół z posiedzenia Komisji Nr 35/2009 został przyjęty jednogłośnie .

Ad.2. Ocena stanu sanitarnego i estetyki gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
Informację

na temat stanu sanitarnego i estetyki gminy

przedstawił komisji Kierownik Referatu

Rolnictwa UM w Brzesku Henryk Piela .
Pan Kierownik poinformował, iż corocznie Urząd Miejski wykonuje prace związane z:
- pielęgnacją 23 tys. m² trawników, 2.000 m² żywopłotów, 550 m² kwietników sezonowych i donic,
- zamiataniem i utrzymaniem zimowym 10.000 m² chodników
- opróżnianiem 100 szt. koszy
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Dodatkowo w tym roku:
- wykonano obsadę zjazdu wschodniego: montaż obrzeży, nasadzenia wieloletnich drzew i
krzewów – klony, irgi, pęcherznice, wiśnie – i jednorocznych begonii
- zachodniego: obsada krzewami wieloletnimi krzewami – porzeczki alpejskie, pęcherznice, brzozy
‘Yaungii’, tawuły,
- wykonano obsadę parkingu przy ul. Głowackiego – posadzono 8 szt. klonów kulistych, 230 szt.
kosodrzewiny, 40 szt. berberysów, obsadzone powierzchnie wyłożono folią i korą
- wykarczowano śnieguliczki w Ogrodzie Jordanowskim,
- posadzono 2.800 szt. bratków (wiosna) i 4.000 szt. kwiatów różnych (lato) na kwietnikach
sezonowych,
- posadzono 4 szt. hortensji ogrodowej w Ogrodzie Jordanowskim,
- zakup i montaż 30 szt. koszy (zapłacono z zieleni i oczyszczania miasta),
- wycinka i korekta drzew na terenie gminy,
- wykonano obsadę ronda (600 szt. karmnik + 500 szt. begonii),
- wykonano obsadę przy kapliczce na ul. Browarnej i Ogrodzie Działkowym ,,Relaks”

łącznie 50

szt. krzewów: tawuły, jałowce, żywotniki,
- zamontowano nowe urządzenia zabawowe ( Ogród Jordanowski, place zabaw ul. Świerkowa ul.
Ogrodowa, ul. Partyzantów, Park Leśny)
- ułożenie kostki elastycznej (180 m² kostki i 132 mb obrzeża) pod urządzeniami
zabawowymi w Ogrodzie Jordanowskim
- modernizacja 250 m² istniejącego ogrodzenia i wykonanie 250 mb nowego ogrodzenia panelowego
- zamontowano 5 stojaków na rowery ( na byłym Placu Targowym, deptak Chopina, przy Domu
Nauczyciela, Plac Żwirki i Wigury, Plac Targowy)
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Ponadto Pan Kierownik poinformował , że zostało wybudowane w ostatnim czasie ogrodzenie , które
oddziela Ogród Jordanowski od starego placu targowego i obecnego placu budowy biblioteki miejskiej.
W związku z powyższym jest propozycja zamykania na noc Ogrodu Jordanowskiego. W tym ogrodzie
w godzinach wieczornych i nocnych bardzo często przebywają osoby nietrzeźwe i spożywające alkohol
, aby temu zapobiec proponuje się aby Ogród był zamykany na noc.
W ramach prac inwestycyjnych prowadzonych w ostatnim czasie w rejonie ulicy Ogrodowej i Placu
Kazimierza zostały wybudowane nowe chodniki , został usunięty rosnący tam żywopłot. Jest
propozycja aby tego żywopłotu nowego

już tam nie sadzić

, rosną tam również stare głogi

proponujemy aby te głogi również zostały wycięte a nasadzić nowe. Gdyby te propozycje zostały
zaakceptowane to w tych miejscach utworzyłaby się bardzo przestronna przestrzeń , posiana zostanie
trawa i ustawione będą ławeczki.
Przy ulicy Legionów Piłsudskiego

również został wybudowany w ostatnim czasie nowy chodnik , w

pasie zieleni także rosną stare głogi , chcemy je wyciąć a postawić tam ławki klomby i posiać
nową trawę .
Następna propozycja Referatu aby nasze miasto zyskało piękny wygląd, chcemy zakupić tkzw. wieże
kwiatowe i ustawić je na rondzie przy wjeździe i wyjeździe z miasta,

a także wymienić stare

zniszczone donice kwiatowe na Placu Kazimierza, postawione zostaną tam ławki i utworzone miejsca
parkingowe .
Radny Adam Kwaśniak zauważył potrzebę ustawienia kliku ławek na deptaku ul.Chopina koło
kościoła .

Radna Mieczysława Klimek

zwróciła uwagę na posadzone w ostatnim czasie nowe drzewa na

parkingu na przeciw UM , wnioskuje o wyznaczenie odpowiedzialnego pracownika z UM który byłby
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odpowiedzialny za zieleń miejską ,za kształtowanie tych drzew w przyszłości .Ponadto radna zwróciła
uwagę na uciążliwości dla mieszkańców ulicy Kościuszki ze strony rosnącego tam żywopłotu .

Kierownik Henryk Piela odpowiedział ,że utrzymanie drzew będzie należało do firmy która wygra
przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej .Jest w referacie osoba na stażu ,która posiada wykształcenie
w tym kierunku i czuwa nad tym .W Referacie Ochrony środowiska z roku na rok przybywa zadań a
etatów jest zbyt mało aby je wszystkie ogarnąć .Może należy zawnioskować o zatrudnienie na etacie
miejskiego ogrodnika , który byłby odpowiedzialny za utrzymanie zieleni miejskiej.

Radna Mieczysława Klimek ustosunkowała się do propozycji zamykania Ogrodu Jordanowskiego na
noc. Radna uważa że w Ogrodzie Jordanowskim należy zamontować monitoring i bezwzględnie
zamykać go w porze nocnej ,biorąc pod uwagę porę roku.

Radny Stanisław Góra stwierdził ,że propozycja zamykania Ogrodu Jordanowskiego na noc jest
słuszna ale po zapadnięciu zmierzchu .Ponadto zwrócił uwagę na zniszczone i skorodowane ekrany
dźwiękoszczelne na trasie od ronda przy ulicy Mickiewicza w kierunku miasta , kto jest za to
odpowiedzialny , dlaczego te ekrany tak szybko uległy zniszczeniu?. Radny zapytał ponadto co należy
zrobić

aby

Jako przykład podał

poprawić

wygląd

estetyczny

naszych

wsi.

wygląd tablic ogłoszeniowych na wsiach , tablice ogłoszeniowe to zły

wizerunek dla danej wsi ,wisi na nich praktycznie wszystko co tylko jest możliwe , te tablice po prostu
straszą i musimy coś z tym zrobić.
Ponadto na wsiach na słupach elektrycznych i drzewach wiszą jeszcze plakaty wyborcze osób które już
dawno nie żyją , gmina powinna zadbać o to i ukarać Komitety Wyborcze .
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W przydrożnych rowach wzdłuż drogi powiatowej w Porębie Spytkowskiej zalegają ogromne ilości
śmieci

,

butelek

,

stan

sanitarny

i

wygląd

tych

rowów

jest

tragiczny.

Nikt nigdy a szczególnie powiat, który jest za ten stan odpowiedzialny nie sprzątał rowów przydrożnych
.
Kierownik Henryk Piela

odpowiedział ,że GDDP ma świadomość

o zniszczeniu ekranów

dźwiękoszczelnych i planuje w niedługim czasie je wymienić na nowe poniewaz sa one jeszcze na
gwarancji. Wydział przygotuje wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych

o posprzątanie śmieci w

Porębie , bo to jest ich obowiązek, oraz o przegląd

pod kątem

dróg powiatowych

utrzymania

czystości .
Następnie komisja omówiła temat związany z wycinaniem i przycinaniem żywopłotów na terenie
miasta . W chwili obecnej Urząd posiada pozwolenie

na

wycięcie żywopłotu i tui przy ulicy

Powstańców Warszawy .

Radny Józef Kubas przychylił się do propozycji pozostałych radnych dot. zatrudnienia na etacie UM
ogrodnika miejskiego a także poparł wniosek Kierownika Pieli aby Ogród Jordanowski był zamykany w
porze nocnej

.Często przechodzi przez Ogród w godzinach późno wieczornych i z całą

odpowiedzialnością stwierdza że nic tam złego się nie dzieje. Bardzo podoba mu się propozycja
Pana Kierownika Pieli dot. wycięcia żywopłotów i starych głogów na terenie miasta w okolicach ul.
Ogrodowej, Placu Kazimierza i ul. Legionów Piłsudskiego, nie powinno być tam żadnych drzew tylko
zielona przestrzeń.
Radny stwierdził ,że na rondzie nie powinno się stawiać nic ,żadnych wież kwiatowych ponieważ
nie będzie dostatecznej widoczności dla kierowców.
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W szybkim tempie rozwija się Pomianowski Stok , w przyszłości miasto winno zadbać o upiększenie
tej części miasta Brzeska.
Zwrócił również uwagę na dużą ilość dzikich wysypisk śmieci w Lesie Szczepanowskim od byłego
wysypiska

śmieci

w

Jadownikach

do

wiaduktu

kolejowego.

Radny Stanisław Góra zwrócił uwagę na tragiczny wygląd budynku dworu przy wjeździe do Poręby
Spytkowskiej , czy jest możliwość usunięcia widniejących tam napisów.

Kierownik Henryk Piela odpowiedział, że wystosowane zostanie pismo do Akademii Rolniczej w
Krakowie właściciela tego obiektu o kontrolę obiektu i posprzątanie wokół niego.

Radny Józef Chruściel zwrócił uwagę członków komisji że Szczepanów może poszczycić się pięknie
zadbanym rynkiem , więc nie wszędzie jest tak źle .

Radny Adam Kwaśniak zapytał czy zostaną wymienione w najbliższej przyszłości na terenie miasta,
a szczególnie przy ulicy Głowackiego koło sklepu AVANS szpecące i brzydkie donice kwiatowe.

Kierownik Henryk Piela odpowiedział, wszystkie donice doczekają się wymiany , my jako wydział
dostrzegamy te potrzeby i w pierwszej kolejności wymieniamy te które sa najpilniejsze.
Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:
1. Komisja zapoznała się

ze stanem

sanitarnym

uwzględnieniem terenów zielonych i opiniuje pozytywnie .
2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska :

i estetyką gminy ze szczególnym
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•

O zatrudnienie przez Urząd Miejski

ogrodnika

miejskiego, którego zadaniem będzie

utrzymywanie zieleni na terenie miasta i gminy. Głosowano jednogłośnie

•

O zamykanie na noc Ogródka Jordanowskiego uwzględniając przy tym pory roku. Głosowano
jednogłośnie

•

O nowe zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Ogrodowej Legionów Piłsudskiego i
Placu

Kazimierza

Wielkiego

w

Brzesku.

Głosowano jednogłośnie
•

O wystąpienie do Powiatu Brzeskiego w sprawie podjęcia działań w celu poprawy stanu
sanitarnego

i

estetycznego

przy

drogach

powiatowych.

Głosowano jednogłośnie
•

O zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci
śmieci

w

w lesie Szczepanowskim, od byłego wysypiska

Jadownikach

do

wiaduktu

kolejowego.

Głosowano jednogłośnie
•

O wymianę starych , zniszczonych i nie estetycznych donic kwiatowych na terenie miasta i
gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie

Ad.3. W sprawach bieżących komisja omówiła:
•

Radna Mieczysława Klimek poinformowała komisję o przykrym zdarzeniu jakie miało miejsce
na „ścieżce” koło szpitala w kierunku Pomianowskiego Stoku , gdzie starsza kobieta idąc tą
ścieżką złamała rękę i co było tego powodem.

•

Przewodniczący Komisji odczytał pismo mieszkańców ul. Gibałowka w Mokrzyskach /wjazd na
drogę

od

strony

Szczepanowa/

i

części
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ul.

św.

Stanisława

w

Szczepanowie

o

ustawienie

znaku

„strefa zamieszkania” na tym odcinku drogi. Po analizie pisma oraz wyjaśnieniach radnego
Józefa Chruściela komisja zawnioskowała do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do Inżynierii
Ruchu Drogowego o ustawienie na tej ulicy znaków ograniczających prędkość. Głosowano
jednogłośnie
•

Zapoznano się z treścią pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztofa Ojczyka
do

Burmistrza

Brzeska

w

sprawie

podjętej

Uchwały

Nr XLVI(332)2009 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy
Brzesko

oraz

zasad

poboru

opłaty

targowej.

Sekretarz Stanisław Sułek poinformował komisję ,że przygotowywana jest w chwili obecnej
opinia prawna radcy prawnego UM do pisma Pana Przewodniczącego.
•

Zapoznano się z pismem TKKF Sokół w Brzesku o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2010
rok środków finansowych na prace remontowe w budynku.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 9.00. – 11.00

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku Publicznego i
Promocji Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr Adam Kwaśniak

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

