Protokół Nr 17/2012
Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 11 maja 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący komisji;
Radny Krzysztof Bogusz - członek komisji;
Radny Jerzy Gawiak - członek komisji;
Radny Jarosław Sorys - członek komisji;
Radny Paweł Strojny - członek komisji;
Radny Piotr Wyczesany - członek komisji;
Radna Halina Mrówka - członek komisji;

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Dariusz Pęcak;
Dyrektor MOK Małgorzata Cuber;
Dyrektor Przedszkola Nr 10 Bernada Machnio;
Podinspektor Dariusz Błażejczak;
Komisarz Jarosław Dudek;

Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
otworzył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. Na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił proponowany porządek obrad –
zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.
Proponowany porządek posiedzenia:
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Wizja lokalna komisji w Przedszkolu Nr 10 w Brzesku i w sołectwie Bucze.
Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska.
Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
1.
2.
3.
4.

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie

Strona 1 z 6
Protokół Nr 17/2012
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji
odbytego w dniu 11 maja 2012 r.

Ad.1.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 kwietnia 2012 roku
zatwierdzono jednogłośnie.
Ad.2.
Komisja odbyła wizję lokalną w Przedszkolu Nr 10 w Brzesku oraz na wniosek radnych
w sołectwie Bucze i Jadowniki.
Ad.3.Dyrektor MOK Małgorzata Cuber przedstawiła komisji
MOK ofertę obchodów w 2012 roku Dni Brzeska.

przygotowana przez

Pytania członków komisji dot:
 zorganizowanie w Brzesku festiwalu rokowego;
 utworzenia w Wokowicach świetlicy wiejskiej i przejecie jej w struktury MOK,
 ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu wiedzy i ufundowania z tego tytułu nagrody
pieniężnej.
Na wszystkie zapytania radnych wyczerpujących odpowiedzi udzieliła Pani Dyrektor MOK.
Opinia komisji: Komisja pozytywnie ocenia przedstawioną przez Dyrektor MOK ofertę
organizacji Dni Brzeska w roku 2012. Głosowano jednogłośnie
Ad.4. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego.
Na posiedzenie komisji przybyli zaproszeni przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w
Brzesku
Podinspektor Dariusz Błażejczak i Komisarz Jarosław Dudek, oraz
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Brzesku Dariusz Pęcak.
Przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu 2,3,4,5.
W dyskusji radni zadawali pytania związane :
 z pracą dzielnicowych na terenach sołectw i miasta Brzesko,
 radna Halina Mrówka zawnioskowała o zwrócenie uwagi i przeprowadzanie
częstszych kontroli policji na ul. Okocimskiej w Brzesku, szczególnie w godzinach
od 7-9.00 i 13-14.00, gdzie młodzież dojeżdżająca do Zespołu Szkół
Ponagimnazjalnych Nr 2 urządza sobie wyścigi samochodowe;
 radny Adam Kwaśniak przedstawił pismo mieszkańców ul.Puszkina dot. zakłócania
porządku i spokoju nocnego mieszkańców ul. Puszkina w Brzesku przez klientów
lokalu Cafe Color w Brzesku;
 Radny Jarosław Sorys zawnioskował o częstsze partole policji na terenach sołectw,
szczególnie w zakresie kontroli prędkości. Na Ul. Środkowej, Staropolskiej,
Małopolskiej, Podgórskiej i Witosa w Jadownikach
winna być częściej
przeprowadzana kontrola prędkości, gdyż kierowcy jeżdżą tymi drogami bez
opamiętania. Radny poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na niewidoczną
w ostatnim czasie pracę dzielnicowych na sołectwach. Dzielnicowy winien częściej
bywać na terenie sołectwa.
 Radny Jerzy Gawiak zawnioskował o kontrole policji na ulStaropolskiej
Strona 2 z 6
Protokół Nr 17/2012
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji
odbytego w dniu 11 maja 2012 r.

i Małopolskiej szczególnie w zakresie przekraczania przez tiry tonażu ładunku i
prędkości. Ponadto radny nawiązał do sposobu parkowania przez kierowców
samochodów na terenie miasta, jak również większej kontroli i monitorowania na
nowym brzeskim rynku.


Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował o zamontowanie na brzeskim rynku
dodatkowej kamery monitorującej np. fontannę. Przy fontannie zawsze jest duży
ruch, zdarzają się kradzieże kieszonkowe, a taka kamera mogłaby monitorować to
miejsce.
Komisja omówiła problemy związane z potrzebą rozbudowy monitoringu na terenie
miasta. Uznano iż sprawą bardzo pilną jest remont starych kamer monitorujących
Na wszystkie zapytania radnych w dyskusji dot. bezpieczeństwa publicznego na terenie
Miasta i Gminy Brzesko odpowiadali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w
Brzesku Podinspektor Dariusz Błażejczak i Komisarz Jarosław Dudek.
Następnie z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku Dariusza Pęcaka
komisja dokonała analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu
Brzeskiego.
W dyskusji członkowie komisji zwrócili szczególna uwagę na:
Radny Krzysztof Bogusz poruszył temat pilnej potrzeby doposażenia wozu bojowego
jednostki OSP w Szczepanowie i pozostałych jednostek OSP. Radny uważa, że nie należy
kupować samochodów dla potrzeb OSP, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa.
Radny Jerzy Gawiak
ratowniczo- gaśniczy.

zawnioskował o pilne doposażenie OSP Jadowniki w wóz

Radny Jarosław Sorys nawiązał do przedstawionej informacji i zawartych wniosków do
realizacji przez pana komendanta PSP w Brzesku.
Komisja omówiła w dyskusji potrzebę doposażenia jednostek OSP i Państwowej Straży
Pożarnej w niezbędny sprzęt gaśniczy i umundurowanie, rozbudowy obecnej strażnicy PSP i
zabezpieczenia finansowego na ten cel.
Komendant Dariusz Pęcak zwrócił uwagę komisji, że rozbudowa, a nawet budowa
nowego budynku strażnicy jest bardzo potrzebna. W chwili obecnej nie ma możliwości
dostosowania obecnego obiektu do wymogów takie być powinny. Komendant Pęcak
powiedział, dążymy do budowy nowego budynku strażnicy, piszemy różne wnioski o
dofinansowanie, są również wstępne propozycje lokalizacyjne jak np. lokalizacja koło węzła
autostradowego. Należy się zastanowić nad zmianą finansowania jednostek OSP w Gminie
Brzesko, bo dojdzie do tego, że jednostki OSP przestaną działać. Strażacy ochotnicy muszą
mieć motywację finansową, a przede wszystkim odpowiedni system powiadamiania, bo są
różne kataklizmy i ktoś musi służyć i nieść pomoc mieszkańcom miasta.
Radny Jerzy Gawiak stwierdził, iż należy opracować harmonogram zaopatrzenia
poszczególnych jednostek OSP w Gminie Brzesko w niezbędny sprzęt ratowniczy.
nawiązał do tematu i dyskusji komisji w sprawie
Strona 3 z 6
Protokół Nr 17/2012
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji
odbytego w dniu 11 maja 2012 r.

Burmistrz Grzegorz Wawryka

wyposażenia jednostek OSP jak również Powiatowej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy. Gmina Brzesko dokłada wszelkich starań finansowych, aby jednostki
OSP były dobrze wyposażone w niezbędny sprzęt. Mimo iż Komenda Powiatowej Straży
Pożarnej jest jednostka powiatową gmina Brzesko przekazała już wiele środków
finansowych na różne cele w tej jednostce. Pan Komendant poinformował nas o planach i
zamiarach przeniesienia siedziby jednostki do nowego budynku, jednak nasze stanowisko
jest, aby jednostka pozostała tam gdzie jest. Burmistrz zadeklarował możliwość wsparcia w
miarę posiadanych środków finansowych przez gminę w ewentualnych
kosztach
modernizacji istniejącego budynku straży przy ul.Solskiego.
Radny Krzysztof Bogusz poddał pod rozwagę wniosek o rozważenie możliwości
dofinansowywania szkoleń strażaków ochotników ze środków alkoholowych. Jeżeli tego nie
zrobimy to za kilka lat nie będzie miał kto gasić pożaru, bo nie będzie ochotników.
Komendant Dariusz Pęcak zaapelował o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie
gminy na doposażenie jednostki OSP w Szczepanowie i pozostałych jednostek OSP na
terenie Gminy Brzesko.
Na zapytanie radnego Jerzego Gawiaka pan komendant przybliżył jak przebiegają szkolenia
druhów w jednostkach OSP, analizowano zagadnienia związane z pilną potrzebą
unowocześnienia systemu alarmowania w gminie Brzesko, wypłaty ekwiwalentów dla
strażaków ochotników za udział w akcjach, możliwości prowadzenia działań ratowniczych w
przypadku wystąpienia na terenie gminy lub miasta skażenia chemicznego.
Na tym dyskusja została zakończona.
Ad.5. W sprawach bieżących komisji rozpatrzyła:
Pan Maksymilian Daniłowski prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Rowerowego przedstawił
komisji informacje na temat propozycji organizacji przez stowarzyszenie tournee
rowerowego przez powiat brzeski w czasie najbliższych wakacji. Pan prezes przybliżył
komisji jakie nagrody i puchary zdobyli zawodnicy stowarzyszenia min. Puchar Polski w
Myślenicach i jak do chwili obecnej przebiegały rozmowy z Nadleśnictwem w sprawie
organizacji toru rowerowego na Garbatce.
Obecny na posiedzeniu komisji Burmistrz Grzegorz Wawryka przychylił się do propozycji
jw. i zadeklarował udział w tournee, razem z pozostałymi wójtami powiatu brzeskiego po
dokonaniu wszelkich uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
Radna Halina Mrówka dodała, że jest w stałym kontakcie z Nadleśnictwem w Bochni.
Władze Nadleśnictwa nie są przychylne propozycji przekazania terenów leśnych dla
stowarzyszenia rowerowego, wręcz zażądali przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Radny Krzysztof Bogusz- poinformował, że w ostatnim czasie w Szczepanowie została
ustawiona nowa tablica ogłoszeniowa z planem ulic sołectwa. Radny zawnioskował, aby w
budżecie gminy zabezpieczyć środki finansowe, aby taką tablicę wykonać dla sołectwa
Sterkowiec.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, w tym roku budżetowym jest to niemożliwe,
ale w budżecie na rok 2013 środki zostaną zabezpieczone i tablica wykonana.
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Radny Krzysztof Bogusz zapytał, czy ze środków LGD można pozyskać fundusze na
wykonanie tablic informujących o istnieniu lotnisk z czasów I wojny światowej.
Ponadto radny stwierdził, że należy pomyśleć o zmianie sposobu organizowania
zagranicznych delegacji i wyjazdów z gminy Brzesko. W takich delegacjach winny
uczestniczyć dzieci i młodzież. Należy opracować odpowiedni program takich kontaktów ,
zaktywizować naszą młodzież w tym temacie, poprzez zwiększenie współpracy pomiędzy
naszymi szkołami a placówkami oświatowymi w zaprzyjaźnionych miastach zagranicznych,
co zaowocuje zapewne wymianą doświadczeń i nauką języka przez tych młodych ludzi.
Radna Halina Mrówka zapytała Burmistrza o możliwość sfinansowania przez gminę
remontu tarasu w Przedszkolu nr 9 na ul. Browarnej.Koszt remontu wyszacowano na kwotę
3500 złotych.
Burmistrz Grzegorz Wawryka poprosił o kontakt w tej sprawie Pani dyrektor przedszkola
Nr 9.
Radny Jarosław Sorys zwrócił uwagę komisji na problem związany z uprzątnięciem terenu
w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska śmieci w Jadownikach, poprzez wyburzenie
istniejącego budynku, wyrównanie terenu i dokonanie koniecznych nasadzeń. Temat ten był
zgłoszony na ostatnim zebraniu wiejskim w Jadownikach i do obecnej chwili nic nie zostało
zrobione.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, temat ten zaraz po zebraniu w Jadownikach
został przez niego osobiście zgłoszony Prezesowi BZK, miało być to zrealizowane, sprawdzi
dlaczego tego nie wykonano.
Radny Piotr Wyczesany przedstawił do wiadomości komisji pismo Dyrektor MOPS
Brzesku w sprawie odpowiedzi na wnioski komisji.
Na zakończenie posiedzenia komisja podjęła wnioski i opinie o treści:
1. Komisja odbyła wizję lokalną w Przedszkolu Nr 10 w Brzesku i wnioskuje do Pana
Burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na
zmodernizowanie pomieszczeń pralni i zakupienie dwóch kuchenek gazowoelektrycznych .
Głosowano jednogłośnie
2. Po odbytej wizji lokalnej na terenach sołectwa Bucze i Jadowniki , analizie spraw
związanych z bezpieczeństwem publicznym i przeciwpożarowym na terenie Gminy
Brzesko komisja wnioskuje do Burmistrza o:


udrożnienie rowu przy ul. Grądzik w Buczu, w kierunku do rzeki Uszewka;



zamontowanie 2 lamp przy ul. Zacisznej w Buczu;



udrożnienie istniejących studzienek, celem odprowadzenia wód opadowych na
parkingu przy kościele w Jadownikach;
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uprzątnięcie przez Spółkę BZK przystanku autobusowego w Sterkowcu;



zmianę wysięgnika celem podniesienia kamery monitoringu na Placu Kazimierza
Wielkiego;



zwiększenie częstotliwości patroli policji w pobliżu lokalu Cafe Color w Brzesku;



zamontowanie na brzeskim Rynku

kamery

dla celów promocyjnych Miasta

Brzeska;


zwiększenie nakładów finansowych z budżetu gminy w roku 2013 na Ochotnicze
Straże Pożarne w Gminie Brzesko;



aby teren w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska śmieci w Jadownikach
uporządkować, poprzez wyburzenie istniejącego budynku, wyrównanie terenu i
dokonanie koniecznych nasadzeń.
Wszystkie wnioski przegłosowane zostały jednogłośnie

3. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach Działania 9.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Komisja zapoznała się z pismem Dyrektor MOPS w Brzesku w sprawie odpowiedzi na
wnioski komisji.
Na tym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8.00 - 14.00
Przewodniczący Komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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