Protokół Nr 18/2012
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
6 czerwca 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy
ul. Głowackiego 51.
Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji obradowała w składzie:
1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący Komisji;
2. Radny Krzysztof Bogusz - członek Komisji;
3. Radny Jerzy Gawiak – członek Komisji.
4. Radna Halina Mrówka - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
5. Radny Jarosław Sorys – członek Komisji;
6.Radny Paweł Strojny –członek komisji;
7. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
2. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek;
3. Naczelnik Józef Cierniak;
4. Dyrektor MOK Małgorzata Cuber;

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.
Opinia na temat funkcjonowania spółek BZK i RPWiK / wizja lokalna w Spółkach/.
Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko.
4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.
1.
2.
3.

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 11 maja 2012 r. zatwierdzono
jednogłośnie;
Ad.2. Opinia na temat funkcjonowania spółek BZK i RPWiK / wizja lokalna w Spółkach/.
Komisja udała się na wizję lokalną do spółki BZK i RPWiK. Po odbyciu wizji lokalnych komisja
pozytywnie oceniła ich funkcjonowanie. Głosowano jednogłośnie.

Ad. 3 Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko.
Przybyła na posiedzenie komisji Dyrektor MOK Małgorzata Cuber przedstawiła komisji ofertę
wakacyjną przygotowaną przez MOK.
Następnie Naczelnik EKiS Józef Cierniak, przedstawił informację wypoczynku wakacyjnego
planowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia przygotowane przez Wydział EKiS oraz Panią
Inspektor Renatę Pabian. Radni otrzymali w/w informacje w wersji papierowej.
Komisja wyraziła opinię o treści:
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w
okresie wakacji przedstawioną przez Panią Dyrektor MOK Małgorzatę Cuber oraz Pana
Naczelnika Wydziału EKiS Józefa Cierniaka.

Ad.4. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
Projekt uchwały zreferował Sekretarz Gminy Stanisław Sułek;
1) uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży. Głosowano jednogłośnie.
W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały analizowano tematy związane
z odległością od obiektów sportowych jakie są wprowadzone przez inne gminy i miasta, czy ta
uchwała będzie mieć wpływ na obiekty zarządzanych przez BOSiR (m. in kręgielnie, basen), oraz
jaki będzie tryb procedury, kiedy wejdzie ta uchwała w życie.
Radny Jarosław Sorys, zapytał czy będą jakieś wykluczenia wprowadzone poprzez ten projekt
uchwały.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, udzielił wyczerpujących odpowiedzi.
Następnie Przewodniczący komisji poprosił radnego Jerzego Gawiaka o odczytanie treści pisma
od Prezesa klubu LKS „Jadowniczanka” w sprawie remontu ogrodzenia.
Po zapoznaniu się z pismem Prezesa LKS „Jadowniczanka”, komisja pozytywnie jednogłośnie
opiniuje wniosek w sprawie remontu ogrodzenia.
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak przedstawił sprawę LKS Iskra Szczepanów, którzy
potrzebują środków pieniężnych na modernizację i prowadzenie rozgrywek u „siebie” na
stadionie w Szczepanowie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazanie 20 tysięcy złotych na modernizację
boiska sportowego w Szczepanowie. Głosowano jednogłośnie.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w jaki sposób klub sportowy „Strażak Mokrzyska” otrzymał
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pieniądze, nigdzie nie było to omawiane na żadnym komisji. LKS Szczepanów miał obiecane a nie
otrzymali. Chodzi o kolejność załatwienia inwestycji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział w sprawie przyznania dofinansowania dla
klubu sportowego Strażak Mokrzyska na modernizację boiska sportowego.
Radny Krzysztof Bogusz, przedstawił koncepcję rozważenia możliwości wybudowania
obserwatorium astronomicznego typu „Astro-Baza”. Następnie, dodał również, że należało by
utworzyć ścianę wspinaczkową i parku linowego na terenach gminy dla mieszkańców. Radny
zwrócił uwagę na niedawno utworzoną stronę http://www.euro-brzesko.pl, zawiera błędy
językowe i utworzona jest w najprostszy sposób w tzw. JPG. zapytał jaki koszt był tej strony?!
Po dyskusji przedstawiono następujące wnioski:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poprawienie błędów stylistycznych na stronie
http://www.euro-brzesko.pl oraz, aby strona ta pojawiała się jako tekst a nie jako JPG.
Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 1 radny nie głosował.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

o

zorganizowanie

ściany

wspinaczkowej

i parku linowego na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie budowy obserwatorium astronomicznego
(„Astro-baza”) . Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup dodatkowych modułów scenicznych do
Regionalnego

Centrum

Kulturalno-Bibliotecznego,

według

zapotrzebowania.

Głosowano jednogłośnie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.8.00 - 12.00.

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

Protokołowała:
Joanna Szczepka
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