Protokół Nr 22/2012
Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 08 października 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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;

Nieobecny na posiedzeniu komisji usprawiedliwiony Radny Jarosław Sorys - członek
komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Dyrektor Przedszkola w Szczepanowie Marzena Babicz;
2. Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki;
3. Sekretarz Stanisław Sułek;
4. Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała;
5. Sołtys Szczepanowa Anna Lubowiecka;
6. Dyrektor Przedszkola w Szczepanowie Marzena Babicz.
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 poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wizja lokalna w Publicznym Przedszkolu w Szczepanowie.
3. Zapoznanie się z działalnością Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i
pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
4. Informacja na temat wykorzystywania dotacji unijnych.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu październik 2012
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie
Ad.1.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 10 września 2012 roku
zatwierdzono jednogłośnie.
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Ad.2. Wizja lokalna komisji w Przedszkolu w Szczepanowie .
Komisja udała się na wizje lokalną do Przedszkola jw.
W przedszkolu członków komisji powitała i oprowadziła po budynku Dyrektor Placówki Pani
Marzena Babicz i sołtys Anna Lubowiecka. Pani Dyrektor przedstawiła komisji problemy z
jakimi boryka się placówka jak również zwróciła szczególną uwagę na fakt, że w chwili obecnej
największym problem z jakim boryka się placówka jest brak podbitek i ocieplenia dachu
budynku oraz termomodernizacji budynku, co skutkuje utratą ciepła i przemarzaniem ścian.
Ponadto bardzo pilnym jest do wykonania remont ogrodzenia budynku przedszkola i szamba.
W dyskusji z udziałem Pani dyrektor komisja ustosunkowała się do tematu możliwości
finansowych gminy i wykonania remontów w budynku przedszkola oraz ich sfinansowanie.
Pani dyrektor wspomniała o możliwościach zaadoptowania pomieszczeń piwnicy budynku na
salę do ćwiczeń i lekcji wf.
Po wizji komisja podjęła wnioski i o treści:
1. Po dokonanej wizji lokalnej budynku Przedszkola w Szczepanowie komisja wnioskuje o
wykonanie ocieplenia i podbitki dachu na budynku przedszkola. Głosowano
jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie roku 2013 środków finansowych na
wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola w Szczepanowie. Głosowano
jednogłośnie
Następnie komisja udała się na cmentarz parafialny gdzie znajduje się również cmentarz
wojskowy. Komisja stwierdziła, że cmentarz wojskowy jest bardzo zaniedbany.
Komisja po dokonaniu wizji lokalnej powyższego cmentarza podjęła wniosek o treści:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pozyskanie środków finansowych na remont
cmentarza wojskowego znajdującego się na cmentarzu w Szczepanowie. Głosowano
jednogłośnie
Następnie w sołectwie Bucze radny Piotr Wyczesany wskazał komisji na bardzo pilną potrzebę
poprawy stanu nawierzchni asfaltowej ul.Skotnik.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje o
jednogłośnie

poprawę stanu nawierzchni ul. Skotnik w Buczu. Głosowano

Ad.3. Zapoznanie się z działalnością Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i
pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
Ad.4. Informacja na temat wykorzystywania dotacji unijnych.
Informacje przedstawił Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała.
W dyskusji członkowie komisji zadawali pytania związane z:
Radny Piotr Wyczesany zwrócił uwagę, że w informacji często pojawia się stwierdzenie, iż
tereny w Buczu są terenami zalewowymi. Tak nie jest należy te informacje uaktualnić, gdyż
odstrasza to potencjalnych inwestorów.
Radna Halina Mrówka poruszyła temat braku środków finansowych w kasie Zarządzie Osiedla
Zielonka na zakup urządzeń zabawowych na organizowany nowy plac zabaw osiedlowy.
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Radna zapytała czy są możliwości pozyskania takich środków z funduszy unijnych.
Kierownik Rafał Najdała odpowiedział, że na urządzenia zabawowe można złożyć wnioski na
małe projekty w Kwartecie na Przedgórzu. Takie wnioski składa się wcześniej Burmistrzowi,
jednak tegoroczny nabór na małe projekty skończył się. Ponadto w dyskusji radni omówili
możliwości sfinansowania remontu cmentarza wojskowego Szczepanowie ze środków
pozabudżetowych.
Radny Jerzy Gawiak zadał pytania związane z utworzeniem i wyposażeniem kolejnego placu
zabaw w Jadownikach jak również rozważenie możliwości zagospodarowania terenów
położonych w Jadownikach przy ul. Maszkienickiej.
Po dyskusji wnioski komisji:
Komisja zapoznała się z działalnością Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i
pomocy lokalnym przedsiębiorcom oraz informacją na temat wykorzystywania dotacji unijnych
i pozytywnie ocenia prace z tym związane. Głosowano jednogłośnie
Ad.5. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała:


Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Głosowano 5 za

Radny Krzysztof Bogusz nawiązał do wyglądu strony internetowej Miasta Brzeska i
zamieszczanych tam artykułów z opóźnieniem, jak również braku na stronie internetowej
informacji na temat organizowanych wyjazdów radnych do miast zaprzyjaźnionych.
Radny zawnioskował ponadto o przystąpienie Gminy Brzesko do Tarnowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego i Małopolskiej Organizacji Turystycznej, jak również zapytał
Sekretarza Gminy jak Urząd Miejski zgodnie z ustawą jest przygotowany do świadczenia
usług osobom niepełnosprawnym, niesłyszącym i rozważenie pomysłu chipowania psów w
Gminie Brzesko.
Na zapytania radnego odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek.
Radny Piotr Wyczesany przedstawił członkom komisji treść wniosku radnych Rady
Miejskiej w Brzesku w sprawie o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Brzeska dla
Ks. Ignacego Piwowarskiego z Bucza.
Wniosek komisji:


Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przystąpienie Gminy Brzesko do
Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące

Na zakończenie dyskusji sekretarz Stanisław Sułek przedstawił komisji informacje na temat
opracowanych zasad wprowadzenia od nowego roku podatku śmieciowego w Gminie
Brzesko.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.8.00 11.30

Przewodniczący
Komisji Prawa Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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