Protokół Nr 19/2012
Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 02 lipca 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w
Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

Nieobecna na posiedzeniu, usprawiedliwiona Radna Halina Mrówka - członek
komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
2. Sekretarz Stanisław Sułek
3. Architekt Małgorzata Bugajska-Pala
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:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza wniosków komisji za okres od stycznia do grudnia 2011 r. /Analiza została
przesłana członkom komisji na skrzynkę pocztową./
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu 2012 r.

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie
Ad.1.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 6 czerwca 2012
roku zatwierdzono jednogłośnie.
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Ad.2. Analiza wniosków komisji za okres od stycznia do grudnia 2011 r.
załącznik nr 3 do protokołu.
Analizę wniosków komisji wg. załącznika do protokołu przedstawił komisji Sekretarz
Gminy Stanisław Sułek.
Do przedstawionego sprawozdania członkowie komisji zadawali pytania:
Radny Piotr Wyczesany zapytał w sprawie podjętego przez komisję wniosku dot.
corocznego wykaszania w Buczu terenów gminnych – Błonia przez spółkę BZK.
Już od kilku lat taki wniosek jest kierowany do wykonania, chodzi głównie o to, aby
przynajmniej raz w roku tereny gminne były ujęte w planie koszenia .W chwili obecnej
błonia mają powierzchnię około 80 ha i od 20 lat są porośnięte wysoką trawą i stwarzają
zagrożenie pożarowe dla okolicznych budynków mieszkalnych.
Radny Jarosław Sorys zwrócił uwagę na nie wykoszone pobocza dróg gminnych.
Radny Jerzy Gawiak przypomniał jak w poprzednich latach prace związane z
wykaszaniem traw na terenach gminnych wykonywali bezrobotni. W roku bieżącym
bezrobotnych nie ma i wiele gminnych terenów nie zostało wykoszonych, bezwzględnie
należy powrócić do wcześniejszych zasad.
Radny Jarosław Sorys przypomniał, że na terenie sołectwa Jadowniki są grunty
Carlsberga. Jest to koło 30 ha gruntów, nieużytków, nie wykaszanych, z niedrożnymi
rowami melioracyjnych, stwarzającymi zagrożenie pożarowe dla okolicznych budynków.
Po jego interwencji w ub.roku jako sołtysa wsi , tereny te zostały wokół budynków
wykoszone jako pas ochronny , ale w tym roku już nie.
Ponadto radny zapytał w temacie możliwości ogrodzenia działki gminnej położonej
przy ul. Środkowej w Jadownikach.
Radny zwrócił również uwagę, że nie wszystkie wnioski zgłoszone przez komisje zostały
zrealizowane min. dot. poprawy nawierzchni ul. Szczęśliwej i Piastowskiej oraz
zamontowanie lampy na ul.Prokopa w Jadownikach.
Radny Krzysztof Bogusz- nawiązał do przedstawionego sprawozdania z realizacji
wniosków stwierdził, że nie został zrealizowany wniosek komisji dot. posprzątania
plakatów wyborczych i strony internetowej miasta Brzeska.
Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanisław Sułek.
Ad.3.
Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu 2012 r.
W sprawach bieżących Architekt Małgorzata Bugajska –Pala omówiła wg.
załącznika nr 4 do protokołu projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w
Brzesku „ Osiedle Jagiełły”.
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W powyższym projekcie uchwały zostały uwzględnione wnioski Zarządu Osiedla
Jagiełły.
Pani Architekt przybliżyła komisji jakie zostały wprowadzone ograniczenia powierzchni
handlowych na wniosek Zarządu Osiedla .
Radny Jarosław Sorys zapytał , czy Przewodniczący Zarządu Osiedla Jagiełły zapoznał
się wcześniej z projektem uchwały i czy wnosi jakieś uwagi.
Architekt Małgorzata Bugajska –Pala odpowiedziała, że pan Przewodniczący Zarządu
Osiedla Kopaliny – Jagiełły zapoznał się ze zmianami i powyższym projektem uchwały i
nie wniósł do niego żadnych uwag.
Po dyskusji komisja podjęła opinię o treści: pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku „ Osiedle
Jagiełły”.

Ponadto w sprawach bieżących z udziałem Burmistrza Grzegorz Wawryki komisja
omówiła propozycję przedstawioną przez radnego Krzysztofa Bogusza w sprawie
opracowania dla Gminy Brzesko albumu w ramach projektu LGD, koszt albumu około
25 tysięcy złotych, na przykładzie albumu wydanego przez Gminę Iwkowa.
Omówiono możliwości i propozycje zagospodarowania wzgórza Bocheniec, możliwości
budowy wieży widokowej na przykładzie miejscowości Głobikowa w Gminie Dębica,
gdzie została wybudowana wieża widokowa ze środków Urzędu Marszałkowskiego,
ciesząca się ogromnym zainteresowaniem turystów.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, iż pomysł wybudowania wieży widokowej na
Bocheńcu jest bardzo ciekawy i cieszy go, że również radnym się podoba.
Radny Piotr Wyczesany w związku z zakończeniem prac I etapu budowy chodnika w
Buczu radny podziękował Burmistrzowi za zaangażowanie i wsparcie finansowe tej
inwestycji.
Ponadto w dyskusji komisja omówiła tematy związane z potrzebą wybudowania na
terenach wiejskich nowych boisk sportowych - wniosek radnego J.Sorysa, wybudowania
kładki łączącej ul. Kręta z Rzeźniczą, ”, odwodnienia ul.Bujaka w Brzesku ,
przeprojektowania ostatniego odcinka rowu odwadniającego przy ul.Bocznej w
Jadownikach. Temat ten jest bardzo ważny i pilny mający znaczący wpływ na wyrażenie
zgód przez mieszkańców wniosek radnego J.Gawiaka , opróżnienia koszy na trasie „szlak
Jakubowy – wniosek radnego J.Sorysa .
Radny Bogusz zawnioskował o wysypanie żużlem terenu zajezdni autobusu linii nr 8 w
Sterkowcu koło stacji PKP.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.8.00-10.00
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Przewodniczący
Komisji Prawa Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak
protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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