Protokół Nr 20/2012
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
6 sierpnia 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. Radny Jarosław Sorys – członek Komisji;
5.Radny Paweł Strojny –członek komisji;
6. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji.
Radna Halina Mrówka - nieobecna usprawiedliwiona.
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. Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu 2012 r.
3. Wizja lokalna / wyjazd do Brzanki, Głobikowej, Jadowniki - Bocheniec /
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 2 lipca 2012 r. zatwierdzono
jednogłośnie;
Ad.2. Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu 2012 r.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła sytuację - incydent jaki miał miejsce
w ostatni weekend na nowym Rynku i brakiem reakcji policji na zgłoszenie.
Radny Jerzy Gawiak, zgodził się z radną, dodał, że brak reakcji policji na zgłoszenia
mieszkańców jest notoryczne i należało by to zmienić. Sam podał przykład jaki miał w ostatnim
czasie.
Radny Jarosław Sorys przedstawił sprawy dot. udrożnienia kanalizacji burzowej na
ul. Wschodniej w Jadownikach, wykorzystanie gruzu z rozbiórki budynku oraz uporządkowanie

„gruntu na medal” w Jadownikach.
Następnie przedstawiono wnioski w tej sprawie, a Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak
poddał je pod głosowanie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o udrożnienie kanalizacji burzowej na niedrożnym
odcinku przy ul. Wschodniej oraz o wykonanie prac udrażniających przydrożny rów
(ujednolicenie jego przekroju). Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykorzystanie gruzu z rozbiórki budynku na
nieczynnym wysypisku śmieci w Jadownikach do umocnienia ul. Grodzkiej, tak aby zapobiec
całkowitemu zniszczeniu drogi. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwrócenie się do właściciela „gruntu na medal” w
Jadownikach

o

uporządkowanie

terenu

wynikającego

z

uchwały

o utrzymaniu porządku w Gminie oraz o udrożnienie cieku wodnego przebiegającego po tych
działkach. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Wizja lokalna / wyjazd do Brzanki, Głobikowej, Jadowniki - Bocheniec /
Komisja udała się na wizję lokalną do miejscowości: Brzanka, Głobikowa oraz na Bocheniec
w Jadownikach. Celem wyjazdu była ocena wież widokowych w w/w miejscowościach do
powstania wieży widokowej na Bocheńcu w Jadownikach.
Komisja po wizji przedstwiła wniosek o treści:
Komisja po odbyciu wizji lokalnej w miejscowościach: Brzanka, Głobikowa,
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o postawienie wieży widokowej w Jadownikach na
Bocheńcu. 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
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Joanna Szczepka
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