
Protokół Nr 26/2012 

 

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

odbytego w dniu 

11 lutego 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. Radna Halina Mrówka-członek komisji; 

5. Radny Jarosław Sorys – członek Komisji; 

6.Radny Paweł Strojny –członek komisji; 

7. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji. 

 

     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 ostatniego posiedzenia komisji. 

2. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa 

pożarowego i p/powodziowego. 

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

uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu luty 2013 r.  

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

 

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 stycznia 2013 r. zatwierdzono 

jednogłośnie; 

 

Ad.2. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa 

pożarowego i p/powodziowego. 

Przybyli na posiedzenie Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Robert Biernat oraz Z-ca 

Komendanta Policji w Brzesku Roman Gurgul, przedstawili i omówili opracowany materiał, 

którzy radni otrzymali na posiedzenie komisji pocztą elektroniczną.  

Przedstawione pytania: 
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Radny Jerzy Gawiak, poruszył sprawę parkowania pojazdów na terenie miasta oraz przenoszenia 

sprzętu AGD przez właściciela sklepów, przez jezdnię oraz trzymania sprzętu AGD na 

chodnikach- braku rekreacji ze strony patrolu prewencji. Zapytał również w sprawie monitoringu, 

który znajduje się na komendzie policji.  

Radny Jarosław Sorys, poruszył temat dzielnicowych i ich obowiązków. Według niego 

zabezpieczenie meczów pierwszoligowych, dzieją się kosztem funkcjonariuszy w tym przypadków 

dzielnicowych. Przedstawił jak ważną rolę w służbie odgrywają dzielnicowi.  

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Robert Biernat, omówił wszelkie czynności jakie 

muszą wykonywać poszczególni funkcjonariusze i wiele zadań, które zajmują czas tzw. 

papierkowej. Dodał, że jest coraz mniej etatów a pracy coraz więcej, lecz w niedługim czasie 

zostaną zmienione funkcjonariuszom zakresy pracy.  

Radny Jarosław Sorys, podziękował za interwencję policjantów w noc wigilijną, tuż po 

pasterce.  

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Dariusz Pęcak, przedstawił 

przygotowanie do działań jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego, następnie przedstawił wnioski z opracowanej analizy zabezpieczenia operacyjnego, 

służące poprawnie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie gminy 

Brzesko. Omówił sprawy kadrowe oraz finansowe PSP w Brzesku. Podał ogólny wniosek, aby 

zrealizować plan włączenia jednostek OSP do KSRG w celu realizacji standardów czasu dotarcia 

do osób poszkodowanych na poziomie do 15 minut od chwili zgłoszenia zdarzenia do 

Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku. W ramach realizacji tego planu 

należy podjąć działania celem włączenia jednostek OSP Poręba Spytkowska i OSP Wokowice do 

KSRG 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował o współpracy z Zarządem OSP w Brzesku 

oraz sprawę uregulowań stanu prawnego remiz, budynków OSP. Poprosił o współpracę  

z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w zachęcaniu młodzieży, aby podjąć takie działania, by 

zgłaszali się ochotnicy do OSP. 

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Dariusz Pęcak, poinformował, że należy 

regulować pewne normy, zaopatrywać jednostki OSP w sprzęty, które są konieczne do 

funkcjonowania, przede wszystkim w systemy alarmowania, bo są na złym poziomie. Dodał, że 

służy pomocą w poradzie odnośnie doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Radny Piotr Wyczesany, poruszył problem zabezpieczenia podstawowego sprzętu do jednostek 

OSP na przykładzie OSP w Buczu.  
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Radny Jerzy Gawiak, dodał, że niepotrzebny sprzęt z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  

w Brzesku mógłby trafić do OSP w Jadownikach.  

Radny Jarosław Sorys, przedstawił sprawę, który dotyczyła Zarządu Gminnego OSP w Brzesku. 

Dodał o nowych zmianach zasad jakie weszły w życie, zapytał również o kursy z ratownictwa 

medycznego strażaków OSP, zwrócił jak ważna jest ta kwestia.   

Komisja zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Brzesko w tym 

bezpieczeństwa pożarowego i przeciwpowodziowego przedstawioną przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Brzesku, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku 

oraz informacją przygotowaną przez Urząd Miejski w Brzesku. Głosowano jednogłośnie. 

Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji  

i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu luty 2013 r. 

Radny Krzysztof Bogusz, przedstawił propozycję utworzenia powiadomień sms-owych dot. 

wydarzeń kulturalnych.  

Radny Piotr Wyczesany, poruszył sprawę pozwoleń i limitów na sprzedaż alkoholi. Dodał, że 

limit obecnie już został wykorzystany w stu procentach, a w tym momencie jest tylko rezerwa w 

gastronomi.  

W dyskusji poruszono również tematy m. in. przykładowych rozwiązań parkowania na Rynku 

oraz odśnieżania dróg gminnych.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz. 8.00 – 10.50 

 

 

 

 
 Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  

                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 
 

        mgr Adam  Kwaśniak 

 

 
 

Protokołowała: 

Joanna Szczepka  

 


