
Protokół Nr 21/2012 

 

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

10 września 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 Piotr Wyczesany – członek komisji 

6. Radna Halina Mrówka- członek komisji; 

 

Radny Paweł Strojny  - nieobecny usprawiedliwiony.  

 

 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. Analiza funkcjonowania świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko. /Wizja 

lokalna świetlicy w Jadownikach/.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  

3. Informacja na temat współpracy z miastami partnerskimi w 2012r. 

4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów 

uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu 2012 r.  

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 1 Analiza funkcjonowania świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy 

Brzesko. /Wizja lokalna świetlicy w Jadownikach/.  

Radna Halina Mrówka, poinformowała, że była pod wielkim pozytywnym wrażeniem bardzo 

prężnie działającej świetlicy w Jadownikach oraz współpracy z mieszkańcami.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, dodał, że również jest pod wrażeniem pracy pani 

kierownik świetlicy w Jadownikach.  

Po odbyciu wizji lokalnej na świetlicy wiejskiej w Jadownikach, podjęto następujące wnioski: 

Komisja po odbyciu wizji lokalnej pozytywnie jednogłośnie opiniuje funkcjonowanie świetlicy 

wiejskiej w Jadownikach.  
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości poszerzania współpracy 

dotyczącej wymiany delegacji zespołów ludowych 

z miast partnerskich.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby organizować spotkania na świetlicach wiejskich  

i osiedlowych w ramach profilaktyki uzależnień i problemów alkoholowych z udziałem osób 

uzależnionych. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał Burmistrza o budowę chodnika w Jadownikach wspólnie  

z powiatem, czy będą podjęte jakieś działania, dodał, że jest to bardzo pilna sprawa.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił sprawę budowy chodnika oraz porozumień 

i ustaleń wspólnych z powiatem.  

 

Ad.2. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 6 sierpnia 2012 r. zatwierdzono 4 za, 

1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Ad. 3 Informacja na temat współpracy z miastami partnerskimi w 2012r. 

 

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że w/w temat zostanie przełożony 

na następne posiedzenie komisji, ponieważ chcieli osobiście na komisji porozmawiać z 

kierownikiem biura promocji. Następnie odczytał pismo, które skierował do Burmistrza Brzeska.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odniósł się do części zapytań przewodniczącego 

komisji, dodając, że na niektóre z zapytań udzieli odpowiedzi w formie pisemnej.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, aby była skuteczna informacja do mediów. Ostatnio 

odbyła się wizyta delegacji miasta partnerskiego, nie pojawiła się, żadna krótka notatka na 

naszej stronie informująca mieszkańców. Zwrócił również uwagę na błędy pojawiające się na 

stronie internetowej, następnie wyraził, chęć wykonania kalendarza imprez.  

Radny Jarosław Sorys, wyraził uznanie za wkład pracy i zaangażowanie dla Kierownika Biura 

Promocji w związku z organizacją „strefy kibica” podczas Euro 2012.  

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał jak wygląda oferta inwestycyjna miasta Brzeska w języku 

angielskim i rozesłanie tych ofert do ambasad Chin i innych państw.  

Kierownik BFE UM w Brzesku Rafał Najdała, udzielił odpowiedzi radnemu Krzysztofowi 

Boguszowi. W obecnym czasie jedna działka Jadowniki-Rędziny, została sprzedane. Działka we 

wsi Bucze, która jest jeszcze większa niż Rędziny- ta działka w obecnym czasie nie stanowi 

atrakcyjności, uważa, że należy poczekać, żeby został wykonany północny zjazd z autostrady, 

zyska ona wtedy na swojej atrakcyjności, poprzez infrastrukturę. Chcemy skorzystać ze środków 

UE i na uzbrojenie terenu wzdłuż autostrady i mam na myśli właśnie Bucze. Czy jest sens  
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w momencie kiedy w Polce występują już gotowe strefy. Dał pod rozważenie tej sprawy radnym.   

Radny Piotr Wyczesany, zgodził się z koncepcją kierownika Rafała Najdały, uważa, że należy 

poczekać rzeczywiście na następną pulę środków unijnych.  

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę dofinansowania do projektów  z Ministerstwa 

Kultury.  

Ad. 4 Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok. 

Naczelnik UM w Brzesku Barbara Odroń- Ferenc, przedstawiła i omówiła członkom komisji 

najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r.  

Po omówieniu Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, przedstawił następującą opinię  

i poddał ją pod głosowanie:  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku. 

 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji  

i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu wrzesień 2012 r. 

Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, 

z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, po czym poddał w/w 

projekt uchwały pod głosowanie:  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej 

Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w 

pierwszej kolejności.  

Przewodniczący komisji, odczytał skierowane pismo z wydziału UM w Brzesku, celem podjęcia 

opinii, następnie odczytał pismo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Wsi Mokrzyska  

w sprawie nadania imienia Zielonemu Skwerowi przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach oraz 

pismo do Sołtys wsi Szczepanów w sprawie wizji lokalnych. Po dyskusji i analizie podjęto 

następujące wnioski i opinie: 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek  

w sprawie zmian w organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu oznakowania pionowego tj. 

znaku (zakaz skrętu w lewo) dot. ulic: Gajowej, Jasnej, Wiejskiej, Elektrycznej i Poprzecznej  

w Brzesku oraz wprowadzeniu ograniczeń tonażowych na w/w ulicach.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek  

w sprawie zmian w organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu oznakowania pionowego tj. 
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znaku (zakaz skrętu w lewo) dot. ulic: Gajowej, Jasnej, Wiejskiej, Elektrycznej i Poprzecznej w 

Brzesku oraz wprowadzeniu ograniczeń tonażowych na w/w ulicach.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalnego Wsi Mokrzyska w sprawie nadania im. płk. Józefa Koczwary dla Zielonego Skweru 

przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach.  

Komisja zapoznała się z pismem Pani sołtys wsi Szczepanów  

w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnych na cmentarzu wojskowym oraz Publicznym 

Przedszkolu w Szczepanowie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przystąpienie do porozumienia Gminy Brzesko  

z Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430  

K Brzesko- Szczepanów- Borzęcin w miejscowościach Jadowniki – Sterkowiec – Brzesko wraz  

z budową chodnika w miejscowości Jadowniki oraz wykonanie chodnika przy Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Jerzy Gawiak, poinformował, że chciałby, aby materiały na komisje przesyłano  

w miarę możliwości na e-maila. Stwierdził, że tej pory dostawał materiały a teraz je nie 

otrzymuje. Dodał, że dzisiejszy projekt uchwały dostał przed komisją. Wiem również, że ta 

uchwała była już poruszana na komisji komunalnej, więc dlaczego nie mogliśmy go dostać 

wcześniej na e-maila, żebyśmy się z nią wcześniej zapoznali ?! Drugą sprawę jaką poruszył, to 

sprawa jak określił „nieszczęsnej” policji. Nasi funkcjonariusze ułatwiają sobie pracę i wyciąganie 

mandatów. Panowie stoją sobie w miejscu, gdzie jest zakaz lewoskrętu z „czwórki” nie jest to, aż 

tak wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa a oni stoją tam systematycznie pod „kładką”  

i wyłapują kierowców. W mieście nie ma gdzie zaparkować, miasto zakorkowane a tam policji 

nie ma.  

Radny Piotr Wyczesany, dodał, że komisja już tyle wniosków składała na poprawę działania 

policji, lecz bez skutecznych efektów.  

Radny Jerzy Gawiak, dlatego chciałbym, aby uzyskano w tym temacie odpowiedzi od policji, 

dlaczego nie ma odpowiedzi?!  

Radna Halina Mrówka, poruszyła sprawę parkowania samochodów dostawczych na nowym 

Rynku.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że jako przewodniczący Osiedla 

Stare Miasto wraz z Zarządem ustalili taką koncepcję, aby wyłączyć całkowicie parkowanie na 

Rynku, z możliwością tylko postoju towarów do sklepów.  

Radny Jerzy Gawiak, dodał, że są dostawy np. ul. Głowackiego do sklepu Pana J.B, samochód 

stoi tam systematycznie, cały dzień, przed przejściem stoją również samochody dostawcze 

zaparkowane, od czego są kamery na mieście, gdzie jest policja? Na co my ten monitoring 

zamontowaliśmy, szkoda pieniędzy wydanych.  
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz.8.00 - 11.45 

 

 

 

 
 Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  

                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 

 

        mgr Adam  Kwaśniak 

 

 
 

Protokołowała: 

Joanna Szczepka  


