Protokół Nr 2/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku
Publicznego
i Promocji oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
18 lutego 2015 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Komisja SOPPIP obradowała w składzie:
1. Radny Krzysztof Bogusz - Przewodniczący Komisji;
2. Radny Adam Kwaśniak – członek Komisji;
3. Radny Piotr Wyczesany - członek Komisji;
4. Radny Jerzy Gawiak – członek Komisji;
5. 5.Radny Krzysztof Stępak – członek Komisji;
6. Radny Marcin Ciurej – członek Komisji;
7. Radny Bogusław Babicz – członek Komisji.
Komisja OKiS obradowała w składzie:
1. Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;
2. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji;
3. Radna Barbara Borowiecka - członek Komisji;
4. Radny Franciszek Brzyk – członek Komisji;
5. Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;
6. Radny Krzysztof Bogusz – członek Komisji;
7. Radny Jarosław Sorys – członek Komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.
Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji i Sportu;
2.
Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska;
3.
Renata Pabian - Inspektor UM w Brzesku;
4.
Dyrektor Szkoły - Bożena Martyna;
5.
Marian Czarnik - Sołtys Wokowic;
6.
Dyrektor - Marzena Babicz;
7.
Dyrektor - Marta Łoboda;
8.
Dyrektor BOSiR - Marek Dadej.
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Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.

Lista obecności

stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Komisji OKiS przedstawił proponowany porządek obrad – został przyjęty
przez obydwie komisje jednogłośnie jak niżej:
1. Wizja lokalna Komisji w Świetlicy Wiejskiej Wokowicach – analiza skargi Pani A.A.Ch.
2. Zapoznanie się z informacją na temat wykorzystania budynków obecnych i byłych
placówek oświatowych Gminy Brzesko i ewentualnych potrzebach lokalowych tych
placówek - wizja lokalna wybranych placówek ( budynek byłej szkoły w Wokowicach,
Filia Przedszkola w Wokowicach i PP Nr 1 w Jadownikach oraz PSP w Szczepanowie).
3. Sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku ze szczególnym uwzględnieniem
Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko. Plany i zamierzenia na rok 2015.
4. Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2015 r., oraz
informacje nt. przygotowań Gminy Brzesko do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
w 2016 r. (oferta turystyczna).
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Wizja lokalna komisji w świetlicy wiejskiej Wokowicach – analiza skargi
Pani A.A.Ch.
Przewodniczący komisji OKiS Bogusław Babicz, odczytał treść skargi wszystkim
członkom komisji.
Brak obecności skarżącej.
Małżonek Pani A.A Ch. obecny na wizji lokalnej poinformował, że nie była to skarga lecz
zapytanie. Państwo potraktowaliście to jako skargę.
Radna Maria Kądziołka - zapytała czy sołtys otrzymał treść skargi.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik odpowiedział, że nie otrzymał treści skargi. Dzisiaj
pierwszy raz słyszy treść. Następnie wyjaśnił członkom komisji zasady funkcjonowania
świetlicy. Poinformował, że Pani A.A Ch pracowała na świetlicy od początku jej powstania do
czerwca 2014 r., na okres wakacji zawiesiła swoją pracę.
Inspektor

UM

w

Brzesku

Renata

Pabian

omówiła

zagadnienia

dotyczące

funkcjonowania Świetlicy, między innymi poruszyła sprawy dotyczące bieżących remontów
zaplecza dydaktycznego. Wyjaśniła współpracę z administratorem budynku, stwierdziła, że
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każdy miał swoje oczekiwania wobec pracy oraz rozbieżność charakterów, stąd ten spór.
Wyjaśniła, że w Urzędzie próbowała rozwiązać ten problem, lecz nie było woli współpracy.
Radny Krzysztof Stępak - Pani A.A. Ch złożyła skargę - pismo w tym roku, a z wyjaśnień
wynika, że umowa skończyła się już w czerwcu2014 r., więc nie rozumie w czym jest spór.
Małżonek Pani A.A Ch. poinformował, że żona nie pracuje już od czerwca, zgodnie
z umową. Natomiast na czas wakacji została zawieszona praca. Następnie dodał, że nikt
sprawy świetlicy nie rozwiązał. W związku z remontem, zajęć nie dało się prowadzić, więc
w wakacje zawieszono działalność świetlicy. Wyjaśnił członkom komisji jak wyglądała praca z
dziećmi na świetlicy oraz czynności przed rozpoczęciem i po ich zakończeniu.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz zapytał męża Pani A. A. Ch, czy żona chce
podjąć dalszą pracę na świetlicy, ponieważ to jest kluczowe w przedmiocie sprawy.
Małżonek Pani A.A Ch. odpowiedział, że nie jest w stu procentach pewny. Natomiast,
kiedy otrzyma odpowiedź w związku z pismem to zajmie stanowisko.
Radny Jarosław Sorys poinformował, że należy rozwiązać problem regulaminu korzystania
z obiektu budynku. Problem jest w sprzątaniu po zajęciach i przed zajęciami, które są w tym
budynku.
Radny Kazimierz Sproski, zapytał czy wcześniej był jakiś konflikt z poprzednią panią,
która prowadziła świetlice? Czy dzieci uczęszczały równie systematycznie na zajęcia?
Sołtys Wokowic Marian Czarnik stwierdził, że nie było żadnego konfliktu. Wcześniej
więcej młodzieży więcej chodziło na zajęcia. Pani A. A. Ch miała rygorystyczne zasady
w postępowaniu z młodzieżą.
Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian wyjaśniły, że Pani A.A. Ch była pracownikiem
Ośrodka Socjoterapii, stąd też zostały przyjęte zasady wychowawcze dla dzieci w tej
świetlicy.
Radna Barbara Borowiecka wyjaśniła, że jeśli prowadzone są zajęcia, a Pani coś od nich
wymaga to nie wyobrażam sobie, że Pani nie dopilnowała np. jeśli coś malowały, żeby stoliki
wymyły, czy zlew. Takie rzeczy dzieci same po zajęciach powinny zrobić.
Radny Piotr Wyczesany dodał, że ten budynek jest wielofunkcyjny. Korzystają z niego
zarówno sportowcy, strażacy jak i dzieci. Wyjaśnił, że nikt dziś tego konfliktu nie rozwiąże,
jedynie dopracowanie pewnych zasad korzystania zamknie problem.
Radna Maria Kądziołka dodała, że widzi potrzebę, aby dalej była kontynuowana
działalność świetlicy dla dzieci i młodzieży, gdyż widać to po ich pracach, które są tutaj
prezentowane. Przede wszystkim konieczna jest tutaj dobra wola wszystkich stron.
Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, poinformowała, że najlepiej było by zatrudnić
osobę, która jest zatrudniona w MOK.
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Po wysłuchaniu zainteresowanych stron oraz po dyskusji komisje podjęły następujące opinie
oraz wnioski:
Komisja wysłuchała i przyjęła do wiadomości wyjaśnienia administratora Domu Ludowego
Strażak w Wokowicach odnośnie funkcjonowania świetlicy w związku z pismem Pani A. A Ch.
Komisja SOPPiP oraz Komisja OKiS: Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości uruchomienia Świetlicy
Wiejskiej w Wokowicach w ramach funkcjonowania struktur Miejskiego Ośrodka Kultury
w Brzesku. Komisja SOPPiP oraz Komisja OKiS: Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o doprecyzowanie regulaminów współpracy
wykorzystywania budynków użyteczności publicznych administrowanych przez Urząd Miejski
w Brzesku, które mówią o korzystaniu z obiektów przez stowarzyszenia i inne grupy oraz
utrzymania porządku przez korzystających z tego obiektu. Komisja SOPPiP oraz Komisja
OKiS: Głosowano jednogłośnie.
Ad. 2. Zapoznanie się z informacją na temat wykorzystania budynków obecnych
i byłych placówek oświatowych Gminy Brzesko i ewentualnych potrzebach
lokalowych tych placówek - wizja lokalna wybranych placówek (budynek byłej
szkoły w Wokowicach, Filia Przedszkola w Wokowicach i PP Nr 1 w Jadownikach).

Komisja udała się na wizję lokalną. Trwała go godziny 10:30.
Po wizji:
Radna Maria Kądziołka poprosiła, aby Komisja Oświaty zapoznała się z sytuacją
wszystkich przedszkoli w Gminie Brzesko. Jest to w pewnym sensie niesprawiedliwe,
w stosunku do innych przedszkoli, że omawiamy sprawy dotyczące dwóch przedszkoli,
a potrzeby są również w innych przedszkolach.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz poinformował, że temat wszystkich
przedszkoli zaplanowany jest zgodnie z planem pracy w miesiącu marcu. Jeśli chodzi o wizje,
zaplanowaliśmy wizje na świetlicy w Wokowicach, była również prośba członka Komisji, aby
się udać do Przedszkola w Jadownikach w celu oględzin. Oddział przedszkola w Wokowicach
należy do Przedszkola w Szczepanowie, więc jadąc po drodze uwzględniliśmy również
Szczepanów.
Radny Kazimierz Sproski poinformował, że mamy przyjąć program dociepleń wszystkich
placówek oświatowych. Wniosek radnej Mari Kądziołki jest zasadny.
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Radna Maria Kądziołka przypomniała,

że przyjęty został wniosek o połączeniu PSP

w Szczepanowie z Przedszkolem (stworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego), więc ten
wniosek winniśmy realizować. Popatrzmy zbiorczo na wszystkie przedszkola.
Radny Adam Kwaśniak dodał, że to się nie wyklucza, a trzeba zadbać o stan budynku.
Odbyliśmy wizję w tych placówkach, każdy ma prawo wyrazić aprobatę bądź nie aprobatę.
Wnioski są bardzo zasadne.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że wydaje mu się, że jako Komisje wkraczamy
w pewne obszary - od czego nie jesteśmy ekspertami?! Dyrektor szkoły, przedszkola ma
pewną pulę środków finansowych, powinien w ramach swojego budżetu wykonywać pewne
prace. Co roku jest przygotowywane zestawienie potrzeb remontowych przez dyrektorów
placówek.
Przewodniczący komisji OKiS odczytał następująco:
Komisja po dokonaniu wizji lokalnych w placówkach oświatowych tj. Publiczne Przedszkole
w Szczepanowie, Publiczne Przedszkole w Jadownikach, oddział Przedszkolny w Wokowicach
oraz budynek po byłej Szkole Podstawowej w Wokowicach, komisja wnioskuje do Burmistrza
- o wykonanie ocieplenia budynku Publicznego Przedszkola w Szczepanowie;
- dokończenie ocieplenia budynku Publicznego Przedszkola w Jadownikach;
- pilne przedstawienie koncepcji zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej
w Wokowicach;
- o wycięcie niebezpiecznych krzewów na placu zabaw przy oddziale Przedszkolnym
w Wokowicach.
Obydwie komisje głosowały jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uregulowanie zasad administrowania budynkiem
Publicznego Przedszkola w Szczepanowie. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3. Sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku ze szczególnym
uwzględnieniem

Stref

Płatnego

Parkowania

w

Gminie

Brzesko.

Plany

i zamierzenia na rok 2015.
Przewodniczący komisji OKiS Bogusław Babicz poinformował, że członkowie otrzymali
informacje, zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania. W związku z tym zapytał
w sprawie kortów tenisowych.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej wyjaśnił, że do czerwca 2015 roku jest umowa dzierżawy
z OKS-em. Są w trakcie wydzielenia geodezyjnego działki kortów oraz terenu byłego basenu.
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Planuje na tym obiekcie stworzyć „Małpi gaj” dla dzieci oraz wykonanie dwóch zakrytych
profesjonalnie kortów.
Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie Strefy Płatnego Parkowania oraz rozszerzenia
SPP.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej wyjaśnił - Strefa Płatnego Parkowania w okresie od stycznia
do grudnia 2014 roku uzyskała przychód w kwocie 884 031,00 zł. Dodatkowo w tym
okresie zostały wystawione zawiadomienia potwierdzające konieczności dokonania przez
klientów SPP wpłat opłat dodatkowych na sumę 230 700,00 zł. Jest to kwota, którą SPP
uzyska od klientów w ramach prowadzonej windykacji. Czas uzyskania tej kwoty uzależniony
jest od wielu czynników między innymi od uzyskania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców (CEPiK), czasu korespondencji pomiędzy BOK SPP, a klientem i od czasu
windykacji przez komorników Urzędu Skarbowego. W 2014 roku została przeprowadzona
skutecznie windykacja opłat dodatkowych z lat 2011 i 2014 na kwotę 64 750,00 zł. Z tego
okresu zostało do windykacji opłat dodatkowych na kwotę 510 400,00 zł.
Po przedstawieniu informacji, wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora BOSiR-u oraz po dyskusji
Komisje przyjęły następującą opinię:
Komisja zapoznała się z funkcjonowanie BOSiR w Brzesku i pozytywnie opiniuje
sprawozdanie. Komisja Oświaty Kultury i Sportu, Komisja Spraw Obywatelskich Porządku
Publicznego i Promocji. Głosowano jednogłośnie.
Na posiedzenie komisji przybył Zarząd LGD „Kwartet na Przedgórzu” w składzie: Kierownik
Biura

Marek

Latasiewicz,

Prezes Piotr Kania,

Pani Monika Karlińska-Nawara

oraz

Pani Magdalena Piotrowska. Dokonali prezentacji działalności stowarzyszenia. Prezentacja
stanowi załącznik do protokołu. Członkowie dwóch komisji otrzymali materiały promocyjne
stowarzyszenia.
Dyskusja i zapytania:
Radny Kazimierz Sproski – zapytał, jaka jest kwota stała na mieszkańca?
Prezes Piotr Kania odpowiedział, że do tej pory w starym budżecie była to kwota 148 zł.
na mieszkańca.
Pani Monika Karlińska-Nawara przybliżyła zagadnienia dotyczące nowych zadaniach,
których do tej pory nie było. Przede wszystkim np. polityka społeczna. Musimy zrobić,
diagnozę, badania. Te stowarzyszenia, które zaczną wcześniej, będą mieć opracowaną
strategię, będą mieć lepiej. Dlatego ważną sprawą jest już sformalizować się w gronie tych
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gmin, które chcą realizować wspólne projekty.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że jest po spotkaniu z Zarządem.
Wyjaśnił, że chcąc dalej współpracować, to pewne rzeczy muszą wyjaśnić. Udział nasz był
duży, mamy 36 tysięcy mieszkańców, składka od mieszkańca wynosiła 1 zł.
Przewodniczący Komisji OKiS podziękował za prezentacje.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje przedłożone przez Prezesa oraz
przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Komisja OKIS - 6 za,
1 wstrzymujący, 0 przeciw. Komisja SOPPiP – 4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że jest zszokowały go dwa rozbieżne zdania
Burmistrza Brzeska i Kierownika Biura Promocji, musimy na coś się zdecydować, bo czasu
nie mamy za wiele. Niestety przy takich działaniach możemy mieć tylko później problemy.
Nie wszystkich trzeba kochać, nie wszystkich trzeba lubić, lecz dla dobra społecznego należy
zawierać kompromisy. Przeszedłem to na własnej skórze.
Ad. 4. Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2015 r.,
oraz informacje nt. przygotowań Gminy Brzesko do Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie w 2016 r. (oferta turystyczna).
Przewodniczący Komisji OKiS Bogusław Babicz, poruszył sprawę remontu Biblioteki
w Szczepanowie, czy można było by objąć remont sołtysówki obok pomieszczenie.
Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek odpowiedziała, że nie jest objęty remont
sołtysówki, lecz jest to zasadne. Rozpaczy się finansowo, jaki będzie to koszt. Następnie
wyjaśniła Panu Krzysztofowi Boguszowi sprawę wystawy „Pradzieje Przedgórza” oraz
przedstawiła koszty utrzymania RCKB. Dyrektor poinformowała, że kawiarnia została
wynajęta po przetargu, 10 lutego została podpisana umowa na rok z możliwością
przedłużenia.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber omówiła informację, którą członkowie
komisji otrzymali w materiałach na komisję. Poinformowała, że organizują bardzo wiele
działań, pomimo, że oceniono przez Pana M.F jako „MOK to dno”.
Radna Maria Kądziołka poinformowała, że na jej osiedlu organizowane jest gro imprez
kulturalno - sportowych. Panie Dyrektorki pomagają w organizowaniu wszystkich imprez
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kulturalnych i sportowych. Takie nieprawdziwe osądy może wydawać osoba, która nie
uczestniczy bezpośrednio w działaniach biblioteki i Ośrodka Kultury.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak, w imieniu Dyrektorów placówek oświatowych podziękował
Dyrektor MOK oraz Dyrektor PiMBP za współpracę.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu, Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego
i Promocji, pozytywnie ocenia plan pracy i plan działania MOK w Brzesku oraz PiMBP
w Brzesku na rok 2015. Głosowano jednogłośnie.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, poinformował, że
przygotowaną przez niego informację zostały przesłane członkom komisji. dodatkowo
przekazał, że kończą pracę nad folderem dot. brzeskich nekropoli, Kościoła Św. Jakuba,
Brzeskiego Rynku, Szczepanowa oraz zespołu pałacowo-parkowego. Odbędzie się 11 imprez
z okazji Dnia Kobiet. Następnie omówił sprawę Światowych Dni Młodzieży. W sprawie LGD
„Kwartet na Przedgórzu” poinformował, że w poprzedniej kadencji wielokrotnie z jednej
gminy działali przeciwko Gminie Brzesko, żeby Radni mieli to na uwadze. Utrącali nasze
projekty, a potem wypisywali, że Gmina Brzesko pozyskiwała mało funduszy - dodał
kierownik. Stwórzmy taką Lokalną Grupę Działania, która będzie działała na równych
zasadach. Następnie poinformował, o planowanej uroczystości „Dzień Żołnierzy Wyklętych”,
dodał, że dzięki Radnemu Adamowi Kwaśniakowi, Radnej Marii Kądziołka i Radnego
Krzysztofa Bogusza pamiętali o tym, zainteresowali szkoły. Następnie przedstawił, iż
zorganizowana będzie letnia scena muzyczna na brzeskim Rynku, wystąpi 8 zespołów.
Radny Adam Kwaśniak, zwrócił uwagę na rocznicę uroczystości dot. Żołnierzy Wyklętych.
Poinformował, że jako Prawo i Sprawiedliwość organizują zawsze Mszę Świętą. Natomiast
z internetu dowiaduje się, że Urząd też coś takiego przygotował. Czy można było by
wcześniej ogłosić, może też wzięlibyśmy udział w tych uroczystościach.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, poinformował, że mówił
o uroczystościach w RCKB, przygotowaną przez młodzież. Dodał, że natychmiast poinformuje
radnego, jak tylko będzie wiedział o której i dokładnie kiedy będzie ta uroczystość.
Radny Adam Kwaśniak -czyli to jest spontanicznie, w ostatniej chwili? Gdyby dwa dni
wcześniej zostało przekazane, że odbędzie się taka uroczystość dla mieszkańców.
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Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, w ubiegłym roku o tej
uroczystości informowaliśmy na stornie internetowej wcześniej, mieszkańcy przybyli. Jeśli
chodzi o składanie wieńców to wyczytujemy 3 maja i 11 listopada.
Radny Jarosław Sorys - jeśli chodzi o Żołnierzy Wyklętych to chciałbym uściślić pewne
rzeczy. Od 2011 r w Jadownikach ja to robię. Już w tamtym roku organizowaliśmy
uroczystość, gdzie występowała młodzież, w tym roku zorganizuje to jeszcze bardziej.
Wydaje się, że ja przez Pana zostałem nieświadomie ominięty, ale od 2011r. kiedy to święto
zostało ustanowione.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, powiedziałem o działaniach
Biura Promocji, nie mówiłem o Pana działaniach. Pana działania zawsze na interwencie są.
Radny Jarosław Sorys, wymienił Pan kilku radnych z imienia i nazwiska.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj poinformował, że wymienił
tych radnych, ponieważ oni współpracowali z Biurem Promocji przy tworzeniu ich programu.
Jeśli Pan ma mi za złe, że Pana nie wymieniłem, to przepraszam. Zawsze kiedy Pan
organizuje jakąkolwiek imprezę, są relację na interwencie.
Radny Krzysztof Bogusz, poprosił o zamontowanie tablicy informacyjnej na Bocheńcu,
przy wjeździe.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, poinformował, że jest
tablica zamontowana.
Radny Krzysztof Stępak, zapytał w sprawie uruchomienia punktu Informacji Turystycznej,
jaki byłby to koszt.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, odpowiedział, że adaptacja
wyniosła by około 20.00 zł. wyjaśnił koncepcję utworzenia takiego punktu.
Przewodniczący komisji OKiS Bogusław Babicz, poruszył temat Światowych Dni
Młodzieży.
Radny Marcin Ciurej poinformował, że w Parafii Miłosierdzia Bożego wpłynęło 40
deklaracji rodzin, 35 w Parafii Św. Jakuba a na Słotwinie ponad 60 deklaracji, którzy przyjmą
pielgrzymów. Dodał, że do końca lutego przedłużono termin złożenia deklaracji.
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Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj poinformował, że odbędzie
się spotkanie z osobami koordynującymi ŚDM z Krakowa.
Komisja pozytywnie opiniuje planowane działania i zamierzenia promocyjno-kulturalne Biura
Promocji na 2015r. Komisja Spraw Obywatelskich PPiP: Głosowano: 4 za,
2

wstrzymujące,

0

przeciw.

Komisja

Oświaty

Kultury

i

Sportu:

4

za,

1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji OKiS Bogusław Babicz, odczytał pismo Okocimskiego Klubu
Sportowego skierowane na komisję.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Zarządu OKS w związku z przyznaniem dotacji na
rozwój sportu i kultury fizycznej.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uregulowanie stanu formalno-prawnego dot.
wykorzystania obiektów Okocimskiego Klubu Sportowego. Komisja SOPPiP 5za, 1 nie
głosował, 0 przeciw. Komisja Oświaty Kultury i Sportu Głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Krzysztof Bogusz, odczytał treść uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży.
Radny Kazimierz Sproski zapytał, czy projekt ma podpis radcy prawnego.
Przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Krzysztof Bogusz poinformował, że jest podpis.
Przewodniczący Bogusław Babicz dodał, że w poprzedniej uchwale dotychczasowej
określona jest odległość, a tu wyszczególnia się dokładnie w jakich obiektach nie zezwala się.
Radna Barbara Borowiecka dodała, że uchwała jest zmieniona w jednej kwestii. Pod
zapotrzebowanie Biedronki. Jeżeli było zgłoszenie, że chcą uzyskać pozwolenie na alkohol to
tu było zapisane tak, że w takich obiektach jak służba zdrowia nie powinno się sprzedawać.
A inne kwestie pozostały takie same. Zaopiniowanie projektu uchwał:
Komisja

Spraw

Obywatelskich

Porządku

Publicznego

jednogłośnie.
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Komisja Oświaty Kultury i Sportu: 4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Krzysztof Bogusz przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych. Pytań brak.
Komisja

Spraw

Obywatelskich

Porządku

Publicznego

i

Promocji:

6

za

jednogłośnie.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu: 6 za jednogłośnie.
Przewodniczący Krzysztof Bogusz, odczytał pisma skierowane na posiedzenie komisji.
po analizie pism podjęto następujące wnioski i opinie.
Komisja zapoznała się z treścią pisma Kierownika UM w Brzesku Henryka Pieli do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania ciągu pieszego na odcinku od ul. Stanisławskiej do
wiaduktu na ul. Trakt Królewski.
Komisja po zapoznaniu z treścią pisma Związku Strzeleckiego „Strzelec” w sprawie przydziału
lokalu z zasobów gminnych, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ponowne
rozpatrzenie wniosku i przychylne podejście do załatwienia sprawy. Komisja Spraw
Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu: 7 za jednogłośnie.
Przejęto protokoły Komisji Oświaty Kultury i Sportu: z dnia 21. 01. 2015 r. jednogłośnie, z dnia 30.01.2015 r. - jednogłośnie.
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Następnie Przewodniczący Komisji SOPPiP Krzysztof Bogusz odczytał pisma w sprawie
ul. Parafialnej oraz ul. Jesiennej Pana P.K. po analizie podjęto następujące opinie oraz
wnioski:
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani E.K w sprawie dokończenia budowy chodnika na
ul. Parafialnej w Mokrzyskach.
Komisja po zapoznaniu z treścią pisma Pana P.K w sprawie remontu ulic Jesiennej oraz ulicy
Wakacyjnej w Brzesku, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o odnowienie istniejącego
projektu remontu w/w ulic oraz o pilne utwardzenie tej drogi. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystosowanie pisma do administratora drogi
o skuteczne usunięcie pnia dębu na skrzyżowaniu z wiaduktu nad autostradą do drogi
w kierunku Szczepanów - Wokowice ze względu na niebezpieczeństwo. Głosowano
jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazanie odpowiedzi mieszkańcom Wokowic
na wyrok Sądu w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Wokowicach. Głosowano
jednogłośnie.

Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji, przyjęła jednogłośnie
protokoły z dnia 15. 12. 2014r. oraz z dnia 19.01. 2015r.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Obrady trwały od godz.8.00-14.30
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Bogusz
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
mgr Bogusław Babicz

Protokołowała:
Joanna Szczepka
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