P R O T O K Ó Ł Nr 24/2008
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w
Brzesku odbytego w dniu :
10 p a ź d z i e r n i k 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.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
Wyjazd w teren – posesja Pani Janiny Drużkowskiej Cader.
Ocena przygotowania służb komunalnych do sezonu zimowego.
Informacja na temat wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku
Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

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 12 września 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 Nr 23/2008 z dnia 12 września 2008 roku został przyjęty jednogłośnie .
Ad 2.
Wyjazd w teren – posesja Pani Janiny Drużkowskiej Cader.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił pismo Pani Janiny Drużkowskiej
Cader, Agnieszki Cader i Mikołaja Cader z dnia 30 września 2008 roku w sprawie dokonania
korekty prac i naprawienia szkód wyrządzonych poprzez dokonanie naruszenia prawa przy
nieprawidłowym przygotowaniu inwestycji, a następnie negatywnego oddziaływania już jej
realizacji w roku 2005 na posesję nr 1047/2. Szczegółowe pismo stanowi załącznik do
protokołu.

Radny Józef Kubas zwrócił się z pytaniem dlaczego przedmiotowego pisma nie
otrzymaliśmy w materiałach, aby można było na spokojnie się z nim zapoznać. Drugie
pytanie to jakie jest tutaj meritum sprawy , o co tutaj chodzi? Dokładnie śledziłem sprawę,
teren mniej więcej wiem gdzie jest zlokalizowany, właściwie tam wszyscy są winni –
Starostwo, Gmina itd.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak udzielił Panu radnemu Kubasowi odpowiedzi. A
następnie członkowie komisji w obecności zainteresowanej Pani Janiny Drużkowskiej Cader
udali się w teren na posesję nr 1047/2 w Brzesku przy ulicy Wiosennej 14.
Członkowie komisji powrócili z wizji w terenie.
Rozpoczęła się dyskusja.
Radny Józef Chruściel pokazał na mapie poglądowej dokładny przebieg rowu , jaka jest
różnica, którędy ten rów biegnie i jakie są w przybliżeniu odległości. Następnie
poinformował, że działka została zakupiona w roku 1995 z istniejącym ciekiem wodnym
(rowem). Zwrócił się z pytaniem dlaczego inwestor nie chce przełożyć rowu na własny koszt,
skoro zakupił działkę z rowem.
Pani Janina Drużkowska Cader wyjaśniła, że osobiście nie jest inwestorem, ja jestem tylko
współwłaściciel działki. Po pierwsze nam do szczęścia nie jest potrzebny ten rów. Ten rów
jest naszym nieszczęściem. Jak pan wie w chwili obecnej rów nie spełnia rowu jaką wcześniej
spełniał. Nie jest rowem melioracyjnym.
Radny Józef Chruściel ponowił pytanie , dlaczego jako właściciel czy też współwłaściciel
działki nie chcecie tego rowu przełożyć na własny koszt ?
Pani Janina Drużkowska Cader udzieliła odpowiedzi informując, że rów służy celom
publicznym całego osiedla mieszkaniowego i tego rodzaju zadanie jakie w tej chwili spełnia
należy do zadań własnych gminy. Czyli krótko mówiąc porządkowanie gospodarki ściekowowodnej należy w osiedlach mieszkaniowych do zadań własnych gminy. Natomiast istotnie
gmina dokonała spuszczenia ścieków z kanalizacji odpadowej w sposób bezprawny.
Poprawiała innym, że tak powiem warunki mieszkaniowe i odwodnieniowe kosztem
pogorszenia warunków nam. Jest przekonana , że tego rodzaju działanie nosiła charakter
celowego zaszkodzenia nam, a że to było celowe zaszkodzenie nam świadczy o tym fakt, iż
na poprzednim odcinku gmina rów zabudowała tuż w okolicy drogi i zobowiązała się do jego
konserwacji.
Radny Józef Chruściel - ale ja zadałem pani konkretne pytanie, dlaczego nie chcecie tego
rowu przełożyć na własny koszt ? Pani odpowiedziała w ten sposób, że jest to zadanie własne
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gminy, odprowadzenie wód opadowych dlatego nie chcecie go przełożyć ? Natomiast mam
drugie pytanie do Pani, przez działkę biegnie sieć wodociągowa , dlaczego nie chcecie
przełożenia sieci wodociągowej skoro to też nie jest zadanie pani, a przez pani działkę biegnie
siec wodociągowa.
Pani Janina Drużkowska Cader poinformowała, iż do mojej działki 1047/2, ponieważ nie
mieliśmy tam wody więc na początku jak nabyliśmy działkę więc dokonaliśmy
podprowadzenia wody. Dlaczego Pan to insynuuje. Nie rozumiem dlaczego miałabym go
przekładać skoro on stanowi doprowadzenie od głównej sieci wody do naszej posesji. Nie
rozumiem w ogóle pytania i celowości tego pytania. To tak jak by Pan powiedział dlaczego
nie chcę przełożyć domu w kąt posesji. Ścieki, które są gminne nie stanowią żadnej korzyści
dla nas, wręcz przeciwnie stanowią obciążenie, to nie są nasze ścieki.
Radny Józef Chruściel poinformował Panią radną, że to nie są ścieki lecz wody opadowe i
trudno mówić , że to są ścieki gminne. Tych wód opadowych wcale tak dużo tam nie płynie,
jak to Pani przedstawia. Wód opadowych jest trochę więcej w momencie kiedy pada deszcz, a
kiedy jest sucho to praktycznie te wody tam nie płyną.
Pani Janina Drużkowska Cader zapytała, na podstawie czego Pan insynuuje, że jeden
właściciel osiedla mieszkaniowego ma zatroszczyć się o odprowadzenie wód z gminnych ulic
i posesji innych. Na podstawie czego Pan każe nam budować do tego odpowiednią sieć i
zadbać o jej konserwację, ubiegać się o pozwolenie wodno-prawne, płacić z tego tytułu. Na
podstawie jakiego prawa jak by Pan był uprzejmy mi to powiedzieć. Pan stara nam się
narzucać te obowiązki ?
Radny Józef Chruściel wyjaśnił- ja nie powiedziałem, że ja wam każę to robić. Ja tylko
zapytałem dlaczego, skoro wam rów przeszkadza przez środek działki nie chcecie go
przeprowadzić na własny koszt krajem tej działki ? Ja zadałem konkretne pytanie w tej
kwestii ? Oczekuje zdecydowanej i konkretnej odpowiedzi. Ja nie nakazałem wam przełożyć
tego rowu .
Pani Janina Drużkowska Cader - ja powiedziałam, że w chwili obecnej, po zmianie
sytuacji na osiedlu Leśna, w chwili obecnej kiedy sytuacja ta spowodowała przekształcenie
terenów rolnych na osiedle mieszkaniowe i do tego celu zostały wydzielone posesje
mieszkaniowe i została wydzielona infrastruktura drogowa i na tą infrastrukturę drogową
również właściciel poprzedni od którego kupowaliśmy naszą posesję oddał z trzech stron
posesji odpowiedni teren, to po to uczynił aby gmina robiąc infrastrukturę w tym terenie
sporządziła wszystkie niezbędne , że tak powiem urządzenia, a nie po to żeby z takimi
urządzeniami jak odprowadzenie czy eksploatacja ścieków komunalnych przechodziła przez
teren budowlany zaburzając obszar budowlany i łamiąc wyznaczone linie zabudowy.
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Radny Józef Chruściel wyjaśnił Pani Cader, że linie zabudowy nie zostały złamane,
ponieważ rów tam był wcześniej, więc nie zostały złamane żadne linie zabudowy.
Pani Janina Drużkowska Cader udzieliła odpowiedzi Panu radnemu informując go, że nie
zostały złamane linie zabudowy, ponieważ tam nie ma budowy jeszcze. Natomiast są budowy
zaplanowana.
Radny Józef Chruściel - wiemy, że to państwo zarurowaliście ten odcinek rowu. Natomiast
czy posiadacie państwo pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie budowlane na zarurowanie
tego odcinka ?
Pani Janina Drużkowska Cader udzieliła odpowiedzi informując, że po zakupie działki w
roku 1995 -1996 monitorowaliśmy do gminy o istniejących zagrożeniach pochodzących z
tego rowu, z którego unosił się zapach, odór. Pan wie, że na sąsiedniej działce z tego rowu
pochodziły ogromne zanieczyszczenia - odór, zapachy, smród i zwróciliśmy się z tym
problemem do gminy. Były dwa razy komisje nad tym rowem. Skutkiem tego i po
wcześniejszym uzgodnieniu z miastem skierowaliśmy pismo o zajęcie się tą sprawą.
Ponieważ, że tak powiem gmina znowu nie reagowała skierowaliśmy problem do Wydziału
Ochrony Środowiska u Wojewody w Tarnowie. Wojewoda odpisał nam, że te sprawy
związane z czystością należą do zadań własnych gminy. Po tym piśmie kiedy mąż nakreślił
już jakiego rodzaju tam inwestycja wchodziłaby w grę, ile kręgów by trzeba było, ile to mniej
więcej by kosztowało, jaki przekrój, na te czasy ówczesne gmina odpowiedziała nam, że
możemy zabudować rów na swój własny koszt. Przyjechał jeden z pracowników z Wydziału
Infrastruktury, pokazał mężowi jak wypoziomować te kręgi, jak nawiązać. Gmina w tym
czasie włożyła tam jakąś studzienkę też tymczasową, jakiś przepust tymczasowy i pokazane
zostało jak to mąż ma zrobić. W tym czasie gmina nie wymagała od nas żadnego pozwolenia
wodno-prawnego. Jak dowiedzieliśmy się niedawno była wówczas administratorem, a więc
przede wszystkim winna wówczas poinformować nas dokładnie , co więc gmina mało tego,
że pozwoliła nam to uczynić i pokazało jak to trzeba zrobić to również w sposób bezprawny
jak dzisiaj się okazuje wykonała urządzenia na własnym terenie. A więc krótko odpowiadając
na Pana pytanie gmina wprowadziła nas w błąd nie podając wymogów prawnych. Co więcej
utwierdziła nas w tym , że działamy zgodnie z prawem, gdyż sama jako osoba prawna
podejmowała podobne działania. Natomiast proszę sobie nie wyobrażać, że to jest inwestycja
dla nas . To jest inwestycja gminna na odprowadzenie ścieków z ulic, dróg i wszystkich
dzikich wpięć. Dlatego, że ja nie potrzebuję tutaj odprowadzania jakiegoś żeby gmina mi
odprowadzała moje wody. Stąd po prostu nie jest to absolutnie dla nas zwłaszcza, że chcemy
zmniejszyć powierzchnię działki gdyby gmina była w potrzebie i chciała sobie nabyć ten
teren. Natomiast nie uważamy siebie abyśmy jako właściciele prywatnej posesji mieli za
gminę, że tak powiem wykonywać jej zadania własne i za nią finansować, że tak powiem
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gospodarkę porządkowo-ściekową w terenie. Ponadto pragnę nadmienić, że na naszej posesji
gdzie ten rów został zarurowany czyli zamknięty nieco lepiej nam się żyje. Proszę natomiast
popatrzeć jak ten rów wygląda, jakie są zanieczyszczenia tam gdzie ten rów jest odkryty.
Ostatnio zostałam pogryziona przez jakieś owady i leczyłam się sterydami, na co mam
stosowną dokumentację.
Radna Mieczysława Klimek w nawiązaniu do toczącej się dyskusji poinformowała, że
trudno jest podjąć jakąś decyzję w przedmiotowej sprawie, skoro jak usłyszałam na wizji
lokalnej toczy się postępowanie u Wojewody i w Wojewódzkim Inspektorze Nadzoru
Budowlanego.
Pani Janina Drużkowska Cader wyjaśniła, że tak ale Wojewoda w tej sprawie nic nie robi.
Zawiesił w tej chwili postępowanie do czasu zakończenia decyzją ostateczną toczącego się
przed Starostą Brzeskim postępowania w sprawie udzielenia Gminie Brzesko pozwolenia
wodno-prawnego.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zwrócił się z pytaniem czy Pani Janina
Drużkowska Cader podtrzymuje swoje zarzuty zawarte w przedłożonym do komisji piśmie ?
Pani Janina Drużkowska Cader udzieliła odpowiedzi, informując Pana Przewodniczącego
Komisji, że tak oczywiście podtrzymuje wszystkie zarzuty zawarte w piśmie, które
skierowałam do komisji.
Kierownik Referatu Inwestycji Roman Olchowa wyjaśnił, że to nie jest Urzędu Miejskiego
wina, że konfiguracja terenowa działki Pani Cader jest taka, że występuje na jej powierzchni
duże zagłębienie terenu. Od strony chodnika od ulicy Poprzecznej można spokojnie wjeżdżać.
Na etapie wykonywania inwestycji była mowa aby te kręgi wymienić na nowe, ale pani na to
nie wyraziła zgody.
Pani Janina Drużkowska Cader poinformowała, że jest świadoma , dlaczego ta sprawa jest
przedłużana u Wojewody. Mija 5 lat od wydania decyzji przez Starostwo Powiatowe w
Brzesku. Nie ma też żadnego ruchu ze strony Inspektora Nadzoru Budowlanego. U podstaw
całej tej sprawy leżą poważne naruszenia prawa. Dlaczego Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej nie zbadała sprawy całościowo skoro ma do tego umocowanie prawne ?
Radny Józef Chruściel ustosunkował się do wypowiedzi Pani Cader. Poinformował, że nie
zna takiego przepisu w Kpa aby decyzja przedawniała się po 5 latach.
Kierownik Referatu Inwestycji Roman Olchowa poinformował, że Komisja rewizyjna ten
temat badała i podjęła wniosek następującej treści „Po zapoznaniu się z przedłożoną przez
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Urząd Miejski dokumentacją dotyczącą sprawy Pani Janiny Drużkowskiej - Cader
skierowanej do zbadania Komisji Rewizyjnej przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady
Miejskiej i ustaleniu, iż w tym momencie sprawa rozpatrywana jest przez organy odwoławcze
tj. Wojewodę Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Komisja Rewizyjna postanowiła wstrzymać się z badaniem przedmiotowej sprawy do
momentu rozpatrzenia jej przez w/w organy odwoławcze”. Po zakończeniu postępowania
Burmistrz rozważy pod względem prawnym i finansowym możliwość wymiany kręgów na
nowe.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poinformował, że w tej chwili przystąpimy do
głosowania. Będziemy głosować nad wnioskiem, który złożyła Pani Janina Drużbowska
Cader. W tym momencie odczytał treść wniosku cytat” Komisja wnioskuje o zabezpieczenie
środków finansowych na realizowanie inwestycji na działce nr 1047/2 na rok 2009 właścicieli
Janiny Drużkowskiej Cader, Agnieszki Cader, Mikołaja Cader tj. wyrównanie poziomu ulicy
Poprzecznej z posesją nr 1047/2 oraz przekierowanie rowu melioracyjnego na nową trasę
wzdłuż posesji nr 1047/2 wzdłuż ulicy Wiosennej.
Kierownik Referatu Inwestycji Roman Olchowa - chcę powiedzieć jeszcze raz, że ta
propozycja, którą przedstawił w tej chwili Przewodniczący Komisji jest sprzeczna z tym, co z
Burmistrzem zostało ustalone. Burmistrz powiedział tak, że rozważy sprawę pod względem
finansowym i prawnym.
W tym momencie Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poddał pod głosowanie
następujący wniosek :
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na realizowanie inwestycji na
działce nr 1047/2 właścicieli Janiny Druzkowskiej Cader, Agnieszki Cader, Mikołaja
Cader tj. wyrównanie poziomu ulicy Poprzecznej z posesja nr 1047/2 oraz
przekierowanie rowu melioracyjnego na nową trasę wzdłuż posesji nr 1047/2 wzdłuż
ulicy Wiosennej.
Głosowano przy 0 głosów za, przeciw 2, 3 wstrzymujących się od głosu.
Radna Mieczysława Klimek poinformowała, że dlatego wstrzymała się od głosu podczas
głosowania w/w wniosku, że na dzień dzisiejszy jest brak jasnych informacji osób
odpowiedzialnych za tą sytuację.
Kierownik Referatu Inwestycji Roman Olchawa udzielił wyjaśnień, że całą sprawę
dotyczącą Pani Janiny Drużkowskiej Cader przedstawił jasno, przedstawił całą kwintesencję
tego problemu.
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Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zwrócił się z pytaniem do członków komisji czy
możemy podjąć wniosek o rozważenie możliwości porozumienia się z Panią Janiną
Drużkowską Cader przez Burmistrza Brzeska. Sprzeciwu ze strony członków komisji nie
usłyszał.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujący wniosek :
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości rozwiązania problemu
na działce Nr 1047/2 własności Janiny Drużkowskiej Cader, Agnieszki Cader i Mikołaja
Cader.
Głosowano przy 4 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.
Ad 3.
Ocena przygotowania służb komunalnych do sezonu zimowego.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Bogdan Dobranowski przedstawił
informację na temat przygotowania służb komunalnych do sezonu zimowego 2008/2009.
Poinformował, że otwarcie ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych nastąpi w dniu 20
października 2008 roku. W tym celu powołano Zarządzaniem Burmistrza Brzeska z dnia 24
września 2008 roku skład komisji przetargowej. Gotowość do zimowego utrzymania dróg
gminnych w Gminie Brzesko obejmuje czas od 30 października 2008 roku do 15 kwietnia
2009 roku. Gmina Brzesko jak co roku podzielona została na trzy obszary odśnieżania :
I obszar to południowa część gminy (Jasień, Okocim, Poręba Spytkowska),
II obszar to środek gminy (Brzesko, Jadowniki),
III obszar to północna część gminy (Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec i
Wokowice).
Radna Mieczysława Klimek zwróciła się z pytaniem jak jest rozpowszechniona wiadomość
o przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Brzesko ?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Jan Mleczko udzielił odpowiedzi
informując Panią radną, że ogłoszenie w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w
Gminie Brzesko umieszcza się w biuletynie informacji publicznych na stronach
internetowych oraz podajemy do widomości sołtysom poszczególnych sołectw.
Radny Stanisław Milewski poinformował, że w tym roku doszło parę dróg, uliczek po 300
do 400 metrów, są zabudowane i dlatego jest gorąca prośba aby uwzględnić tam dodatkowe
odśnieżanie.
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Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak proponuje aby w okresie kiedy następuje
znaczny spadek temperatury na zewnątrz dokonać kontroli na ogródkach działkowych, w celu
uzyskania informacji o osobach zamieszkujących altany w okresie zimy i możliwości
udzielenia im ewentualnej pomocy.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię i wniosek :
Komisja pozytywnie jednogłośnie ocenia przygotowanie służb komunalnych do sezonu
zimowego 2008/2009.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie kontroli na ogródkach
działkowych w celu uzyskania informacji o osobach zamieszkujących altany w okresie zimy i
możliwości udzielenia im ewentualnej pomocy. Głosowano jednogłośnie.
Ad 4.
Informacja na temat wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poinformował, że materiały o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku radni (członkowie komisji)
otrzymali. Mieli wszyscy możliwość z nimi się zapoznać. W związku z czym zapytał czy są
pytania lub uwagi do przesłanej nam informacji ? Uwag członkowie komisji nie zgłosili.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku.
Ad 5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Radna Mieczysława Klimek poruszyła temat dotyczący spadających obecnie liści z drzew.
Mieszkańcy nagminnie spalają te liście. Jak ten problem rozwiązać. Może wzorem innych
miast nasz zakład komunalny mógłby dokonywać odbioru w workach takich liści ?
Radny Józef Kubas w nawiązaniu do problemu, który poruszyła Pani radna Klimek
poinformował, że kilka razy w tej kwestii składał interpelacje. Problem istnieje, a szczególnie
w mieście. Dotyczy to również odpadów organicznych (ścięta trawa, łęty ogrodowe itp.)
Dlatego należałoby ten problem jakoś rozwiązać . A może rozważyć możliwość utworzenia
ewentualnej kompostowni na odpady organiczne.
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Po analizie komisja podjęła następujący wniosek :
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości utworzenia
kompostowni na odpady organiczne (ścięta trawa, liście, gałęzie, łęty ogrodowe itp.) w celu
uniknięcia spalania i tworzenia dzikich wysypisk .
Głosowano jednogłośnie.
Radny Józef Chruściel poruszył temat dotyczący rozważenia możliwości zamontowania
progów zwalniających na ulicy Poprzecznej w Brzesku. Poruszył również problem dotyczący
usunięcie dzikiego wysypiska śmieci na działce gminnej Nr 1052/2 przy ulicy Poprzecznej w
Brzesku oraz zlikwidowanie wejścia na tą działkę (bramka) z działki sąsiedniej Nr 1053/2.
Po analizie komisja podjęła następujący wniosek :
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości zamontowania progów
zwalniających na ulicy Poprzecznej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie .
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o usunięcie dzikiego wysypiska śmieci na działce
gminnej Nr 1052/2 przy ulicy Poprzecznej w Brzesku oraz zlikwidowanie wejścia na tą
działkę (bramka) z działki sąsiedniej Nr 1053/2. Głosowano jednogłośnie.

• Projekt uchwały w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia
wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Brzesko.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie
upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy
Brzesko, wg załącznika do protokołu.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy
Brzesko.
•

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na terenie Gminy Brzesko na rok 2009.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi
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podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brzesko na
rok 2009. Poinformował, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
obliguje organy stanowiące jednostek samorządowych do uchwalania rocznego Programu
Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podstawowym celem Programu Współpracy
jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa
między władzą lokalną a organizacjami pozarządowymi. Następnie omówił Program
Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego wg załącznika do protokołu.
Radny Józef Kubas w nawiązaniu do omawianego Programu Współpracy Gminy Brzesko z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Brzesko na rok 2009 podzielił się swoimi uwagami i
spostrzeżenia z pracy, którą wykonuje jako członek Zespołu doradczo inicjatywnego w
sprawach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brzesko na rok 2009.
•

Pismo Okocimskiego Klubu Sportowego z dnia 10 września 2008 roku

Komisja zapoznała się z pismem Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku z dnia 10
września 2008 roku.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
00

30

Posiedzenie komisji trwało od godziny 10. do godziny 13. .
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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