
              P R O T O K Ó Ł  Nr   23/2008

z  posiedzenia  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i  Promocji  Rady  Miejskiej  w 
Brzesku odbytego w dniu   12  w r z e ś n i a   2008  r o k u

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 
załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Adam  Kwaśniak 
Przewodniczący  Komisji. Witając  zebranych  przedstawił  porządek  posiedzenia,  który 
członkowie  komisji  otrzymali  wraz  z  materiałami  na  posiedzenie.  Poniższy  porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej : 

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Propozycje komisji do projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2009.
3. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  -  rozpatrzenie  pism  skierowanych  do  komisji, 

opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej
4. Cmentarze wojenne na terenie Gminy. Utrzymanie porządku i sposób zabezpieczenia 

przed dewastacją.

Ad  1.
    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak poinformował,  że  protokół  z  posiedzenia 
Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji z  dnia 11 sierpnia  2008 roku był wyłożony 
w Biurze Rady Miejskiej . W związku z czym  zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i 
wnioski.  Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu,  po  czym  Przewodniczący 
Komisji poddał  go pod głosowanie.  
Protokół  z dnia 11 sierpnia 2008 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad  2.

     Propozycje komisji do projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2009.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak  przedstawił  i  zapoznał  członków  komisji  z 
następującymi propozycjami do budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 :

• remont Palcu Żwirki i Wigury,
• budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Głowackiego w rejonie numeru 60, 
• budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1,
• montaż lamp oświetleniowych za budynkiem Gimnazjum Nr 1,
• kontynuacja remontu Ogrodu Jordanowskiego,
• remonty dróg i chodników na Starym Mieście ( ul. Zielona, Nowa itd.),



• zakup i montaż ławek na Placu Kazimierza i ulicy Chopina.

Radna Mieczysława Klimek przedstawiła swoje i mieszkańców propozycjami do budżetu 
Gminy Brzesko na rok 2009 :

• wykonanie drogi przy ulicy Jasnej,
• dokończenie chodnika przy ulicy Kościuszki,
• kręgielnia i ośrodek wspierania na ulicy Browarnej,
• wykonanie parkingu za Domem Nauczyciela,
• dołożenie trzech ławek na ulicy Ogrodowej (alejka naprzeciw bloku 9),
• zakup parasoli ( do imprez masowych) z logo Brzeska,
• wykonanie  planu  kanalizacji  poszczególnych  ulic  by  można  było  sukcesywnie 

wykonywać prace.

Pozostali  członkowie  komisji  poinformowali  Przewodniczącego  Komisji  Adama 
Kwaśniaka, że złożyli już swoje propozycje do budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 do Pana 
Burmistrza, dlatego na dzisiejszym posiedzeniu komisji nie będą tych wniosków powtarzać.

Radny Stanisław Milewski w nawiązaniu do złożonych propozycji do budżetu na przyszły 
rok  poinformował,  że  Urząd  Miejski  posiada  np.  ławki,  które  można  wykorzystywać  do 
imprez masowych( na sołectwach i osiedlach) i one są przechowywane w Spółce Brzeskich 
Zakładów Komunalnych. 

Po analizie komisja podjęła następujący wniosek :

Komisja  pozytywnie jednogłośnie zgłosiła następujące zadania do budżetu Gminy Brzesko 
na rok 2009 :

• remont Palcu Żwirki i Wigury,
• budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Głowackiego w rejonie numeru 60, 
• budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1,
• montaż lamp oświetleniowych za budynkiem Gimnazjum Nr 1,
• kontynuacja remontu Ogrodu Jordanowskiego,
• remonty dróg i chodników na Starym Mieście ( ul. Zielona, Nowa itd.),
• zakup i montaż ławek na Placu Kazimierza i ulicy Chopina,
• wykonanie drogi przy ulicy Jasnej,
• dokończenie chodnika przy ulicy Kościuszki,
• kręgielnia i ośrodek wspierania na ulicy Browarnej,
• wykonanie parkingu za Domem Nauczyciela,
• dołożenie trzech ławek na ulicy Ogrodowej (alejka naprzeciw bloku 9),
• zakup parasoli ( do imprez masowych) z logo Brzeska,
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• wykonanie  planu  kanalizacji  poszczególnych  ulic  by  można  było  sukcesywnie 
wykonywać prace.

Ad  3.

Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  -  rozpatrzenie  pism  skierowanych  do  komisji, 
opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej .

W sprawach  bieżących  Przewodniczący  Komisji  Adam Kwaśniak  zapoznał  członków 
komisji z  następującymi pismami:

• Pismem Pana Łukasza Kołodzieja z dnia 03 września 2008 roku oraz pismem Biura 
Promocji z dnia 09 września 2008 roku w sprawie  dofinansowania nagrania płyty w 
profesjonalnym krakowskim studio Greek Studio. Koszt nagrania płyty wynosi 15.000 
złotych.

Radny  Tadeusz  Ciurej (obecny  na  posiedzeniu  komisji  jako  gość  ,  obserwator)  w 
nawiązaniu  do  przedmiotowego  pisma  poinformował  członków  komisji,  że  cały  zespół 
pochodzi  z  Brzeska.  Osobiście  członkowie  zespołu  są  mu  dobrze  znani.  Zespół  posiada 
ciekawy program, bardzo przyjemnie słucha się ich muzyki. Ostatnio bardzo ładny koncert 
zagrali w Borzęcinie. Na tym koncercie obecny był Poseł Jan Musiał i Wójt Gminy Borzęcin. 
Mają takie przyrzeczenie od Wójta  Gminy Borzęcin,  że  wesprze finansowo ich nagranie. 
Dlatego w imieniu tego zespołu gorąco proszę członków komisji o pozytywne poparcie ich 
starań. Wiadomo, że 15.000 złotych to kwota duża. Niemniej jednak zwracam się z prośbą do 
członków komisji o wsparcie finansowe nie całej kwoty ale w części na ile to jest możliwe.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja  zapoznała  się  i  zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie  pismo  Pana  Łukasza 
Kołodzieja i  Biura Promocji w sprawie  dofinansowania nagrania płyty w profesjonalnym 
krakowskim studio Greek Studio. Koszt nagrania płyty wynosi 15.000 złotych.

• Pismem Pana Artura Siudzińskiego zam. Okulickiego 32c w sprawie  podjęcia działań 
zmierzających do ujęcia w budżecie na rok 2009 realizacji budowy ulicy Jana Pawła 
II.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak zapoznał  członków  komisji  z  treścią 
przedmiotowego pisma.

Po analizie komisja podjęła następująca opinię :
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Komisja zapoznała się z pismem Pana Artura Siudzińskiego zam. Okulickiego 32c w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do ujęcia w budżecie na rok 2009 realizacji budowy ulicy 
Jana Pawła II.

• Apel Starosty Strzeleckiego w sprawie pomocy finansowej dla ofiar trąby powietrznej 
w powiecie strzeleckim.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak odczytał apel Starosty Strzeleckiego w sprawie 
pomocy dla ofiar dotkniętych trąbą powietrzną w powiecie strzeleckim.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie apel Starosty Strzeleckiego 
w  sprawie  pomocy  finansowej  dla  ofiar  trąby  powietrznej  w  powiecie  strzeleckim  i 
przekazuje w/w pismo do rozpatrzenia Panu Burmistrzowi.

• Pismem Zastępcy Burmistrza Jerzego Tyrkiela skierowanym do Komendy Policji w 
Brzesku odnośnie lokalizacji parkingu na odcinku ulicy jednokierunkowej jezdni.

Przewodniczący  komisji  Adam Kwaśniak odczytał  pismo Zastępcy  Burmistrza  Jerzego 
Tyrkiela skierowane do Komendy Policji w sprawie lokalizacji  parkingu na odcinku ulicy 
jednokierunkowej jezdni .

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się i popiera jednogłośnie działanie Zastępcy Burmistrza Jerzego Tyrkiela 
w sprawie lokalizacji parkingu na odcinku ulicy jednokierunkowej jezdni.

• Pismem  Prezesa  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  „Sokół”  w  Brzesku 
dotyczące  wyjaśnień  do  protokołu  z  kontroli  w  sprawie  wykorzystania  środków 
budżetowych przez Ognisko „Sokół” za rok 2007.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak przedstawił  pismo  Prezesa  Towarzystwa 
Krzewienia  Kultury  Fizycznej  „Sokół”  w  Brzesku  dotyczące  wyjaśnień  do  protokołu  z 
kontroli w sprawie wykorzystania środków budżetowych przez Ognisko „Sokół” za rok 2007.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała  się z pismem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w 
Brzesku dotyczącym wyjaśnień do protokołu kontroli dotyczącego wykorzystania środków 
budżetowych przez nasze Ognisko za rok 2007.
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Radna Mieczysława Klimek zwróciła się z pytaniem czy jest podjęty plan kompleksowy 
jeśli chodzi o budownictwo socjalne w Gminie Brzesko ?

Radny Józef Chruściel udzielił odpowiedzi, informując Panią radną, że prace związane z 
budownictwem socjalnym są rozpoczęte i różne lokalizacje są rozpatrywane. Wykup gruntu 
od prywatnych inwestorów nie jest do końca jeszcze przeanalizowany.

Ad  4.
Cmentarze  wojenne  na  terenie  Gminy.  Utrzymanie  porządku  
i   sposób zabezpieczenia przed dewastacją.

Członkowie komisji wyjechali w teren. Dokonali oględzin cmentarza wojennego, utrzymania 
porządku i zabezpieczenia przed dewastacją.

Po powrocie z dokonanych oględzin komisja podjęła następującą opinię: 
Komisja zapoznała się z pracami remontowymi na cmentarzu wojennym w Brzesku przy 
ulicy Czarnowiejskiej.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodniczący  Komisji  Adam  Kwaśniak podziękował 
wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie komisji trwało od godziny 10.00 do godziny 12.00 .
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

           Protokołowała   
     
inspektor Bogumiła Łanocha

  
          Przewodniczący Komisji 

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji 
                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku

            mgr Adam  Kwaśniak
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