Protokół Nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
12 kwietnia 2013 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. Analiza sprawozdania z funkcjonowania MOPS za rok 2012.
3. Informacja o stanie inwestycji gminnych.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do komisji
i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwiecień 2013 r.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.
Radny Jerzy Gawiak, zapytał, czy można byłoby dodać punkt w sprawie sytuacji w spółce MPK
i poprosić Prezesa aby wyjaśnił tę sprawę. Ostatnie autobusy, nie wyjechały do mieszkańców, bez
wcześniejszej informacji.
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że 18 kwietnia na posiedzeniu komisji
Komunalnej jest w porządku obrad sprawa MPK i będzie zaproszony Prezes, więc można na tą
komisję przyjść i zadać pytania. Poinformował, że w sprawach bieżących może uda się poprosić
Prezesa na dzisiejsze obrady, bądź Pana Burmistrza, aby przedstawił sytuację.
Radny Piotr Wyczesany, poinformował, że również jest zaniepokojony obecną sytuacją w spółce
MPK.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 11 marca 2013 r. zatwierdzono jednogłośnie;
Ad.2 Analiza sprawozdania z funkcjonowania MOPS za rok 2012.
Przewodniczący komisji Adma Kwaśniak, poinformował, że informacja został przesłana drogą
elektroniczną. Zapytał czy są pytania do złożonej informacji? Zapytał, czy środków wystarcza na
działalność ośrodka?
Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, poinformowała, że budżet jest zlecony, te środki
są pozyskane. Skrupulatnie działamy, by nie zabrakło, wszędzie gdzie jest możliwe to
pozyskujemy środki dodatkowe.
Radna Halina Mrówka, zapytała czy przybywa osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w
trudnych sytuacji?
Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, takich osób rzeczywiście w ostatnim czasie
przybywa, pomagamy wszystkim, w jakimś mniejszym zakresie lecz wiemy, że pomoc społeczna
nie może nigdy zastąpić pełnego źródła utrzymania.
Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę z dożywianiem dzieci w szkołach. Poinformował, że dla
dzieci jest to często wstydliwy temat, zapytał czy dyrektorzy zwracają uwagę, na takie dzieci
i kierują się do MOPS-u. Poinformował również, aby pomyśleć nad przeprowadzeniem kampanii
w zwalczaniu wzięcia pożyczek tzw. „chwilówek”.
Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, odpowiedziała, że jest to sprawa priorytetowa
dla ośrodka i dla dyrektorów również.
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zapytał co w sprawie jadłodajni?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, udzielił odpowiedzi. Poinformował, że budynek na
przeniesienie jadłodajni się znalazł. Obecnie wykonywana jest inwentaryzacja tego budynku
i podejmują działania, aby jadłodajnia została przeniesiona z MOPS-u.
Komisja przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku za rok 2012.
Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji
i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwiecień 2013 r.
Radny Jerzy Gawiak, ponowił skierował zapytanie w sprawie sytuacji spółki Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji.
Burmistrz

Brzeska

Grzegorz

Wawryka,

poinformował,

że

MPK

otrzymało

dotacje

z budżetu gminy w wysokości 800 tysięcy złotych. Dodał, że nie jest w stanie więcej przekazać
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spółce. Na każdym zebraniu sołeckim oraz osiedli informujemy mieszkańców, aby jeździli
komunikacją miejską. Obecna sytuacja jaka zaistniała jest spowodowana sprawą licznych
zwolnień lekarskich kierowców. W ostatnim czasie odbyły się spotkania z prezesem wraz
z

przewodniczącym

Małopolskiej

Solidności,

został

opracowany

pewien

kompromis

z pracownikami. Wiemy, jak duża jest konkurencja i jakie są przepisy które regulują np. przejazdy
przewoźników prywatnych. Dodał, że Rada Nadzorcza jest od kontrolowania oraz do oceny pracy
prezesa.
Ad. 3, Ad4 Informacja o stanie inwestycji gminnych. Sprawy bieżące i wolne wnioskirozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
w miesiącu kwiecień 2013 r
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak poinformował członków komisji, że informacja została
przesłana radnym na skrzynki e-mailowe. Zapytania do w/w informacji.
Radny Piotr Wyczesany, zapytał w sprawie budynku przy ul. Puszkina, gdzie poprzednio
mieściła się biblioteka, modernizacji stadionu OKS.- dot. wprowadzenia systemu kart kibica oraz
w sprawie aktualnych informacji dot. boiska sportowego w Buczu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział w sprawie budynku przy ul. Puszkina.
Opracowano dokumentację na wykonanie robót adaptacyjnych i remontowych pomieszczeń
biurowych planowanych. Dokumentację przekazano do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzesku, która będzie prowadziła remont. Na I piętrze znajdzie siedzibę również
Związek Emerytów i Rencistów , natomiast na parterze budynku ulokowany zostanie Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu.
Kierownik ITK Antoni Staszczyk, odpowiedział w sprawie modernizacji stadionu OKS. Został
przeprowadzony zakup elementów do integracji Systemu identyfikacji osób – „Karta kibica”
z Centralna Bazą Danych Kibica i modyfikacji systemu na kwotę 9.990 zł brutto. W ubiegłym
roku wykonano wszystkie prace niezbędne do tego, żeby obiekt mógł być dopuszczony do
rozgrywek, system rejestracji obrazu i dźwięku, system rejestracji kibica. Wartość robót –
139.251,90 zł. W sprawie boiska w Buczu- obecnie przygotowywane są prace do rozpoczęcia
budowy boiska, po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Boisko w Buczu zostanie utworzone jako
pierwsze z planowanych.
Radny Krzysztof Bogusz, przedstawił sprawę wykorzystania pomieszczeń w budynku przy
ul. Puszkina, na przykładzie tzw. „gorącego biura”. Byłoby to biuro do wynajęcia dla organizacji,
stowarzyszeń itp. na godziny.
Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę aktywności i działań stowarzyszeń oraz organizacji.
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Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zapytał w sprawie remontu dachu budynku Ratusza
przy ul. Kościuszki.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że obecnie wykonywane są prace
remontowe w samym budynku, ponieważ Urząd Stanu Cywilnego zostanie przeniesiony wraz
z Ewidencją Ludności. Natomiast sam remont dachu jest planowany w przyszłości, gdy
zagospodarujemy jakieś środki.
Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie oświetlenia na Słotwinie oraz o przedłużenie budowy
ul. Kossaka w Brzesku.
Kierownik Antoni Staszczyk, udzielił odpowiedzi, dot. przedłużenia ul. Kossaka- wartość
zadania obejmująca budowę ul. Kossaka ( dł. 300 mb), budowę połączenia ul. Kossaka z ul. Leśną
( 350 mb.) oraz sięgacz (170 mb) wraz z odwodnieniem i oświetleniem wg. kosztorysu
inwestorskiego wynosi - 3.747.640 zł .
Radny Krzysztof Bogusz, poruszył problem modernizacji ul. Bujaka w Brzesku-podkreślił,
iż należy zająć się sprawą odciążenia ulic: Starolopolskiej, Małopololskiej, Szczepanowskiej.
Następnie poruszył ponownie sprawę powiadomień smsowych dot. wydarzeń kulturalnych oraz
w sprawie strony, która została wykonana na Euro 2012. Poinformował, aby przenieść te
informacje na główną stronę urzędu, oraz aby aplikacja mobilna, która została również wykonana
na euro, została zaktualizowana.
Następnie Inspektor Małgorzata Serafin, omówiła 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.
Pytań brak.
Radny Jerzy Gawiak, poruszył sprawę monitoringu. Zaproponował, aby policja rozważyła
możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych bądź osób z grupą inwalidzką do
kontrolowania monitoringu brzeskiego.
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poruszył sprawę hasających dzików po mieście, które
zagrażają dzieciom i mieszkańcom ulic: Nowej, Wąskiej, Głowackiego, Mickiewicza i Cegielnianej
w Brzesku.
Po dyskusji i analizie w/w spraw podjęto następujące wnioski i opinie:
Komisja jednogłośnie przyjęła informację o stanie inwestycji gminnych.
Komisja
w

pozytywnie
sprawie

zmiany

jednogłośnie
uchwały

zaopiniowała
Nr
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LV/386/2010

projekt

uchwały

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.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpił do Komendanta Policji w Brzesku z
zapytaniem o stałą obsadę zatrudnienia osób, których posiadają grupę inwalidzką do
kontrolowania monitoringu miasta Brzeska. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przywrócenie strony www.euro-brzesko.pl oraz
przeniesienie tych materiałów na stronę internetową www.brzesko.pl i przebudowę aplikacji
mobilnej

do

smartfonów,

która

była

przygotowana

na

Euro

2012.

Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie komisji stanu prac nad nową oprawą
strony www.brzesko.pl. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje o wdrożenie systemu sms mającego na celu powiadamianie i przekazywanie
informacji o wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz zagrożeniach dla mieszkańców.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o usunięcie dzików z ulic: Nowej, Wąskiej, Głowackiego,
Mickiewicza i Cegielnianej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.

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
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