Protokół Nr 25/ 2013
Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 stycznia 2013 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;
Radna Halina Mrówka - członek komisji;
Radny Paweł Strojny - członek komisji;
Radny Piotr Wyczesany - członek komisji;
Radny Jarosław Sorys - członek komisji;

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj;
2. Sekretarz Stanisław Sułek;
3. Dyrektor MOK Małgorzata Cuber;
4. Dyrektor PIMBP Maria Marek.
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.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przyjęcie planu pracy Komisji PPPP na rok 2013.
Informacja na temat funkcjonowania BIM.
Informacja na temat planu działań promocyjno-kulturalnych w 2013 r.
Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej w miesiącu styczniu 2013.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie

Ad.1.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 12 grudnia 2012 roku
zatwierdzono jednogłośnie.
Ad.2.
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na rok 2013 wg. załącznika do protokołu
komisji załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad.3. Informacja na temat funkcjonowania BIM.
Komisja zapoznała się z informacją pisemną Dyrektor MOK Małgorzaty Cuber w temacie jw.
Radny Adam Kwaśniak podziękował dyrekcji MOK i pracownikom za pozytywną pracę w
związku z wydawnictwem Brzeskiego Magazyny Informacyjnego- załącznik nr 4 do protokołu
Ad.4. Informacja na temat planu działań promocyjno-kulturalnych w 2013 r.
Informacje wg. załączników do protokołu przedstawili Kierownik Biura Promocji Krzysztof
Bigaj, Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, Dyrektor PIMBP w Brzesku Maria Marek. załączniki
nr 5,6,7 do protokołu
W nawiązaniu do przedstawionych informacji w dyskusji członkowie komisji zadawali pytania
dot:
Radny Adam Kwaśniak nawiązał do organizacji Dni Brzeska i zorganizowania wzorem innych
miast jarmarku brzeskiego oraz pilnej potrzeby zakupu i wyposażenia szkoły muzycznej w
fortepian;
Radny Jarosław Sorys podziękował za zaangażowanie Biura Promocji i poparcie inicjatywy
budowy min. wieży widokowej oraz za prowadzoną promocję gminy. Radny podziękował za
otrzymywane z Biura Promocji gadżety i upominki dla dzieci min. przy okazji organizacji
różnych imprez sołeckich.
Radny Paweł Strojny odniósł się do zorganizowanego w dniu 6 stycznia br. pochodu 3 Króli i
złej jakości nagłośnienia w czasie pochodu. Radny stwierdził, że Biuro Promocji winno
posiadać własny sprzęt nagłaśniający do organizacji imprez.
Kierownik Krzysztof Bigaj- nawiązał do wypowiedzi radnego jw. zaproponował, aby
zabezpieczyć w budżecie gminy więcej środków finansowych na doposażenie MOK w lepszy
sprzęt nagłaśniający .
Radna Halina Mrówka podziękowała Kierownikowi Bigajowi za wielkie zaangażowanie i
profesjonalne zorganizowanie pochodu 3 króli w dniu 6 stycznia br.
Dyrektor MOK Małgorzata Cuber oraz Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek
przedstawiły komisji wg. załącznika do protokołu informacje dot. zaplanowanych działań
promocyjnych przez MOK i Bibliotekę w roku 2013.
Członkowie komisji stwierdzili, że zarówno w MOK jak i Bibliotece Publicznej oraz Biurze
Promocji UM powierzone zadania są wykonywane właściwie, profesjonalnie i zasługują na
pełne uznanie.
Po dyskusji komisja podjęła wnioski o treści:


Komisja zapoznała się z informacjami na temat działań promocyjnych w 2013 r.
przedstawionymi przez Dyrektor MOK, Dyrektor PiMBP, Kierownika Biura
Promocji UM w Brzesku i pozytywnie ocenia przedstawione propozycje.
Głosowano jednogłośnie
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Komisja zapoznała się z informacjami na temat działalności BIM i pozytywnie
opiniuje przedstawioną informację przez Dyrektor MOK w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o doposażenie sprzętu nagłaśniającego
dla MOK w Brzesku. Głosowano jednogłośnie



Komisja wnioskuje o zakup lub udostępnienie fortepianu dla potrzeb Szkoły
Muzycznej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie

Ad.5. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:


Zawnioskowano do Burmistrza Brzeska o przygotowanie na najbliższą sesję RM w
miesiącu styczniu br. informacji na temat wprowadzonych od nowego roku podwyżek
cen wody, ścieków i śmieci z wyszczególnieniem co składa się na te podwyżki.
Głosowano jednogłośnie; temat podjął radny Piotr Wyczesany, który stwierdził, że
podane w mediach podwyżki cen wody i ścieków na rok 2013 są znacznie wyższe niż te,
które podał na sesji Prezes RPWiK na ostatniej sesji RM;



Zawnioskowano do Dyrektora BOSiR w Brzesku o sprawdzenie czy samochody
parkujące na parkingu koło ALTI, przeznaczone do sprzedaży, opłacają opłaty
parkingowe. Głosowano jednogłośnie, problem parkowania zgłosił radny Jerzy
Gawiak;



Analizowano możliwości poszerzenia zasięgu kamer monitorujących i lepszej jakości
odbioru w Internecie odbioru z kamer na Placu Kazimierza Wielkiego;



Radny Krzysztof Bogusz poinformował komisję o zorganizowanej w ostatnim czasie
saneczkowej imprezie dla dzieci ze Sterkowca i okolic przez członków reaktywowanego
w ostatnim czasie Klubu LKS Błękitni Sterkowiec;



Radny J.Sorys zwrócił uwagę na parkujące samochody na Rynku, należy dążyć do tego,
aby zlikwidowana została możliwość parkowania samochodów na Rynku.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.8.00-10.30
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska
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