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Protokół Nr  32/2013 

 

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

z dnia  18 października 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  w Brzesku  przy 

ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja  obradowała w składzie: 

 

1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący komisji; 

2. Radny Krzysztof Bogusz - członek komisji; 

3. Radny Jerzy Gawiak - członek komisji; 

4. Radny Jarosław Sorys - członek komisji; 

5. Radny Paweł Strojny - członek komisji; 

6. Radny  Piotr Wyczesany - członek komisji; 

7. Radna Halina Mrówka - członek komisji; 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Sekretarz Stanisław Sułek; 

2. Radna Ewa Chmielarz; 

3. Pani Marta Strąk 

 

 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: 

 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Wizja lokalna komisji w sprawach różnych na terenie Miasta Brzesko. 

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, wniosków i projektów uchwał na 

sesję Rady Miejskiej w miesiącu październiku 2013. 

 

Ad.1.  

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu  6 września 2013 roku 

zatwierdzono jednogłośnie.  

 

W tym miejscu głos zabrała radna Ewa Chmielarz, która zawnioskowała do komisji i poprosiła 

o poparcie jej wniosku dot. zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2014 środków finansowych 

na  wykonanie remontu ul. Dobrego Pasterza w Morzyskach. 

Radna uzasadniła swój wniosek i poprosiła o pozytywne zaopiniowanie  oraz zabezpieczenie  

w budżecie roku 2014 środków finansowych na ten remont. 

 

Radny Jarosław Sorys zapytał, skoro jest to droga w kategorii dróg dojazdowych do pól to jaka 

jest opinia sołtysa  w tym temacie. 
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Radna Ewa Chmielarz przybliżyła jakie drogi w sołectwie Mokrzyska zostały wyremontowane 

ze środków przeznaczonych na remont dróg dojazdowych do pól. 

 

Radny Jerzy Gawiak   zaproponował, w najbliższym czasie jest zaplanowane  zebranie 

wiejskie w związku z tym należy poprosić  mieszkańców, aby zgłosili wniosek  w tej sprawie. 

 

Komisja poparła wniosek radnej Ewy Chmielarz i zawnioskowała: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w projekcie Budżetu Gminy 

Brzesko na rok 2014  środków finansowych na remont  ulicy  Dobrego Pasterza  

w Mokrzyskach. Głosowano jednogłośnie 

 

Ad.2.  

Ustalono plan odbycia wizji lokalnej w sprawach różnych na terenie Miasta Brzeska. 

Komisja przeprowadzi wizję lokalną w remontowanym budynku PIMBP przy ul. Puszkina w 

Brzesku oraz na wniosek radnych w budynku MOK, gdzie w ostatnim czasie zostały 

przeniesione  Biuro Ewidencji, Dowody Osobiste i Urząd Stanu Cywilnego. 

 

Po dokonanej wizji członkowie komisji zgłosili do realizacji wnioski o treści: 

 

1. Komisja odbyła wizję lokalną w budynku PIMBP przy ul. Puszkina i zapoznała się z 

postępem prac remontowych prowadzonych w budynku. 

 

2. Komisja odbyła wizję lokalną w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku i na 

wniosek mieszkańców wnioskuje do Burmistrza o  powrót do budynku Urzędu Miejskiego 

Biura Dowodów Osobistych i Biura Ewidencji Ludności. Głosowano 4 za ( jednogłośnie) 

 

3. Komisja wnioskuje, aby na sali ślubów w budynku MOK zostało zawieszone na frontowej 

ścianie godło państwowe, herb miasta i krzyż. Głosowano 5 za ( jednogłośnie) 

 

4. Komisja odbyła wizję lokalną u konsultanta Fundacji Rozwoju Regionu Rabka i wnosi  

o rozpowszechnienie działań tak, aby więcej osób  uzyskało informacje o działalności 

Fundacji i możliwości uzyskania  pomocy. Głosowano jednogłośnie  

 

W dyskusji z udziałem Sekretarza Gminy Stanisława Sułka członkowie komisji zadawali 

pytania związane z koniecznością prowadzenia zajęć z rytmiki w budynku MOK  na Sali 

ślubów, co zadecydowało by rozdzielić wydziały UM i część z nich przenieść do budynku 

MOK, dlaczego radni na sesjach nie są  informowani o takich ważnych podjętych decyzjach 

związanych z przeniesieniem wydziałów do MOK, jak wygląda nadzór merytoryczny nad 

pracownikami w budynku MOK  oraz w jaki sposób zostaną zagospodarowane zwolnione 

pokoje budynku Urzędu Miejskiego. 

 

Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że przeprowadzona reforma jest może dobra dla 

urzędników, ale nie dla  petentów, którzy borykają się z problemami stania w kolejkach w banku 

lub na poczcie celem  uiszczenia opłaty skarbowej. 

Mieszkańcy uważają, że przeniesione do MOK wydziały winny nadal pozostać w UM.  

Do MOK  winny zostać przeniesione np. Biuro Promocji czy  też Wydział Oświaty, natomiast  

Wydział śmieciowy winien mieścić się  w  budynku BZK. 

 

 

Radna Halina Mrówka poinformowała, mieszkańcy zarzucają nam radnym, że to jest nasza 

wina i nie powinniśmy na to zezwolić bo niestety, ale jest to ogromne  utrudnienie dla 
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mieszkańców. 

 

Na wszystkie pytania członków komisji  związane z przeprowadzeniem Biura Ewidencji 

Ludności, Biura Dowodów Osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego do MOK  oraz na wszystkie 

pozostałe, odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 

Ad.3 i 4 Zapoznanie się z działalnością Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania 

inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.   

Informacje wg. załącznika do protokołu  przedstawił komisji Kierownik Rafał Najdała. 

 

W dyskusji członkowie komisji analizowali tematy związane z: 

 Pozyskania środków finansowych z Ministerstwa Kultury na  odtworzenie i renowacje 

Grodziska Bocheniec w Jadownikach; 

 Rozpropagowania szerszych informacji na temat działalności Fundacji Rozwoju Regionu 

Rabka i możliwości uzyskania pomocy  przez mieszkańców; 

 Organizacji  uroczystości obchodów rocznicy powstania Miejskiej Orkiestry Dętej  

i pozyskania na ten cel środków finansowych pozabudżetowych ; 

 Budowy wieży widokowej na Bocheńcu; 

 

Ad.5. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i wysłuchała: 

 

 Prezentacji dot. promocji  Lotniczego Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Brzeskiej z okazji 

100 - lecia powstania w Brzesku węzła lotniczego,  przedstawionej przez Panią architekt 

Martę Strąk. 

  

Wnioski komisji: 

 

1) Komisja wnioskuje  o przedstawienie na Sesji Rady Miejskiej prezentacji dziedzictwa 

kulturowego Ziemi Brzeskiej przeprowadzonej przez Panią architekt Martę Strąk  

i dr Krzysztofa Wielgusa. Głosowano jednogłośnie 

 

2) Komisja wnioskuje  do Burmistrza Brzeska o promocję  Lotniczego Dziedzictwa 

Kulturowego Ziemi Brzeskiej z okazji 100 - lecia powstania w Brzesku węzła lotniczego i 

wybuchu I wojny Światowej oraz nawiązanie  współpracy w tym temacie z Panią 

architekt Martą Strąk i dr Krzysztofem Wielgusem. Głosowano jednogłośnie  

 

3) Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o powołanie zespołu złożonego  

z pasjonatów, radnych i pracowników  Urzędu Miejskiego i ustalenie harmonogramu  

działań promocji dziedzictwa kulturowego Ziemi Brzeskiej w związku z powstaniem  

w Brzesku węzła lotniczego. Głosowano jednogłośnie 

 

 

 Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana AM dot. zamontowania progów zwalniających 

na ul. Okulickiego i Królowej Jadwigi w Brzesku i wnioskuje do Burmistrza Brzeska  

o rozważenie możliwości ich montażu. Głosowano jednogłośnie 

 

 Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora PSP Nr 2 w Brzesku dot. zmiany przebiegu 

granicy działki szkolnej i wyrazi opinię po dokonaniu wizji lokalnej na gruncie. 

Głosowano jednogłośnie 
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 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby Urząd Miejski przygotował i złożył 

projekt do LGD na wykonanie wieży widokowej na terenie Jadownik. Temat był już 

dawno przedyskutowany i został zapomniany. Jest zaproponowany nowy teren  i należy 

zacząć rozmowy  z właścicielami na temat jego wykupu.  Głosowano jednogłośnie-  

wniosek zgłosił radny Jarosław Sorys  
 

 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie z udziałem środków z Unii 

Europejskiej  Planów Odnowy  wszystkich miejscowości w Gminie Brzesko na lata 2014 

– 2020. Głosowano jednogłośnie wniosek zgłosił radny Krzysztof Bogusz 

 

 Komisja wnioskuje o uzupełnienie pozycji książkowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Brzesku w związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu I wojny światowej - wniosek 

zgłosił radny Krzysztof Bogusz 
 

 Komisja wnioskuje o  wprowadzenie  zmian i korekt w budynkach gminnych na terenie 

Gminy Brzesko w zakresie ustawienia wysokości temperatury  centralnego ogrzewania. 

Do komisji wpływają uwagi radnych i mieszkańców, którzy jednogłośnie twierdzą iż  

w niektórych budynkach temperatura  jest zbyt wysoka i  jak najszybciej należy to 

skorygować. Głosowano jednogłośnie-  wniosek zgłosił radny Krzysztof Bogusz 

 

 Komisja wnioskuje, aby Referat Rolnictwa UM w Brzesku  zamieścił na stronach 

internetowych UM informacje, harmonogram  wypłaty odszkodowań dla rolników od 

Kół Łowieckich za dokonane zniszczenia upraw przez dzika zwierzynę. Głosowano 

jednogłośnie 
 

 Radny Jerzy Gawiak  zawnioskował, aby pod znakami zakazu  zatrzymywania się na 

terenie Miasta Brzeska umieścić tabliczki  informujące o  możliwości odholowania 

pojazdu przez policję. 

     Ponadto radny zawnioskował o ujednolicenie na terenie miasta godzin dostawy towarów  

 do sklepów tak w godzinach rannych jak i  popołudniowych  i temat  reklam na terenie 

 miasta. 

  

 Radny Adam Kwaśniak  stwierdził, że  miasto czerpie duże korzyści finansowe z 

 reklam, jest to dodatkowy  dochód gminy i należy  przedyskutować  zasadność  wniosku 

 radnego. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.9.00- 14.00 

 

 

     Przewodniczący 

      Komisji Prawa Porządku Publicznego  

 i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                       mgr Adam Kwaśniak 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


