PROTOKÓŁ Nr 3/2016
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
24 lutego 2016 r. w sali Urzędu Miejskiego w Brzesku
W posiedzeniu komisji Spraw Obywatelskich

Publicznego i Promocji osoby

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu
przewodniczył radny Krzysztof Bogusz;
Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

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. Radny Krzysztof Stępak- członek komisji;
6. Radny Marcin Ciurej - członek komisji;
7. Radny Bogusław Babicz – członek komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek;
Dyrektor BOSiR Marek Dadej;
Inspektor Renata Pabian;
Naczelnik Józef Cierniak;
Kierownik BF Rafał Najdała;
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty w
zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

PROPONOWANY WSPÓLNY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołów w posiedzeń komisji odbytych w dnia 13 i 28
stycznia 2016 r.
2. Sprawozdanie

z

funkcjonowania

BOSiR

w

Brzesku

ze

uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko.

szczególnym

3. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w
2016 roku oraz informacje na temat przygotowań Gminy Brzesko do
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.
4. Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

–

możliwości

wsparcia

organizacyjnego dla NGO na terenie Gminy Brzesko, aktualny stan
współpracy
organizacje

i

wykorzystania

środków

budżetowych

przez

pozarządowe.

5. Informacje na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych w
tym ze środków ministerialnych i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko
i jednostki podległe.
6. Sprawy

bieżące

i wolne

wnioski

–

rozpatrzenie

pism

projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu

i

lutym

wniosków,
br.

Ad. 1 Przyjęcie protokołów w posiedzeń komisji odbytych w dnia 13 i 28
stycznia 2016 r.
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, poddał pod głosowanie protokoły z
dnia 13 stycznia 2016r. oraz 28 stycznia 2016r. Wszystkie protokoły zostały
przyjęte jednogłośnie.
Ad.2

Sprawozdanie

z

funkcjonowania

BOSiR

w

Brzesku

ze

szczególnym

uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko.
Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. Członkowie komisji otrzymali
informację drogą elektroniczną.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, omówił wykonane remonty, nowych ofertach dla
seniorów oraz o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Sekcji Pływackiej przy
basenie.
Radny Krzysztof Stępak, poruszył sprawę wystawienia mandatów w sobotę w Dniu
Chorego na parkingu przy Kościele Św. Jakuba. Czy nie ma współpracy z księdzem
proboszczem, aby w takie święta nie było kontroli w tych godzinach.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej wyjaśnił, że wykazali dobra wolę i współpracę. Do
tej pory jeśli było coś zorganizowane to wtedy nie pobiera się karty a
pracownicy wiedzą, że mają w wyznaczonej godzinie nie weryfikować.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z funkcjonowania
BOSiR ze

szczeg6lnym uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania w Gminie

Brzesko.
Ad.3 Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych
w 2016 roku oraz informacje na temat przygotowań Gminy Brzesko do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. (Informacja została przesłana pocztą
elektroniczną.)
Kierownik

Biura

Promocji

Krzysztof

Bigaj,

przedstawił

najważniejsze

informacje dot. planowania w Gminie Brzesko przyjęcia pielgrzymów, którzy
uczestniczyć będą w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Następnie omówił
kalendarz

imprez

przygotowanych

przez

Biuro

Promocji

w

poszczególnych

miesiącach.
W dyskusji poruszono:
- temat zabezpieczenia środków finansowych na ŚDM;
- organizacji „Festiwalu Młodych”, który odbędzie się na brzeskim rynku
podczas uroczystości ŚDM;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zawnioskował, aby szalety miejskie
przejął BOSiR w zarządzenie. Wyjaśnił, że posiadają środki czystości,
odpowiedni sprzęt. Wówczas były by dobrze utrzymane.
Po dyskusji podjęto o następującej treści wnioski:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o nawiązanie ścisłej współpracy
z Tarnowskim Centrum Informacji Turystycznej w zakresie promocji oferty
turystycznej Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości opracowania
w ciągu miesiąca koncepcji przejęcia szalet miejskich i rozmieszczenia na
terenie Gminy Brzesko tablic reklamowych. Głosowano jednogłośnie.

Komisja

przyjęła do wiadomości

informacje na

temat

działalności

promocyjno-kulturalnych w 2016 roku oraz informacje na temat przygotowań
Gminy Brzesko do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ad.

4

Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

–

możliwości

wsparcia

organizacyjnego dla NGO na terenie Gminy Brzesko, aktualny stan współpracy
i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe.
Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła współprace organizacjami
pozarządowymi

w

zakresie

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii. Przedstawiła wysokość dotacji na 2015 rok dla
stowarzyszeń. Dodała, że na rok 2016 jest przeznaczona kwota 170.000,00 zł.
do rozdysponowania.
W dyskusji poruszono temat aktywności klubów, innych form wspierania klubów
i stowarzyszeń.
Komisja

pozytywnie

jednogłośnie

opiniuje

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi, możliwościami wsparcia organizacyjnego dla NGO na terenie
Gminy

Brzesko

oraz

aktualny

stan

współpracy

i

wykorzystania

środków

budżetowych przez organizacje pozarządowe. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 5 Informacje na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych
w tym ze środków ministerialnych

i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko

i jednostki podległe.
Kierownik

Biura

Funduszy

UE

UM

w

Brzesku

Rafał

Nadała,

przedstawił

najważniejsze informacje dot. ubiegania się Gminy Brzesko o środki z funduszy
unijnych. Następnie omówił jakie już projekty zostały złożone i o jakie będą
aplikować.
Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków,
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu

lutym

br.

Prezes MPK wraz z Panem Marcinem Ciurejem przedstawili zmiany projektu
uchwały w sprawie ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe
Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego

Spółka

z

o.

o.

w

Brzesku

Zaproponowane zmiany podyktowane są prośbami mieszkańców dot. zmian linii
kursów, bez zmiany cen biletów. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący komisji odczytał treść projektu uchwały w sprawie
zawarcia

przez

Gminę

Brzesko

umowy

partnerskiej

z Wojewodą Małopolskim dotyczącej realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja
wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na
terenie

Brzeska,

Tarnowa,

Krakowa,

Wadowic

oraz

powiatów

bocheńskiego

i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym”;
głosowano jednogłośnie.
- poruszono kwestię monitoringu miasta; konkursu ofert na działalności klubów
i stowarzyszeń;
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyłonienie operatora, który będzie
wspierał

funkcjonowanie

stowarzyszeń

na

terenie

Gminy

Brzesko

oraz

pozyskiwanie środków zewnętrznych. Głosowano jednogłośnie.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Megana Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
o podjęcie działań zmierzających do zmiany Uchwały Nr XVI/113/2015 z dnia
20.10.2015r. 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 w wnioskuje by pozostawić obowiązującą uchwałę bez
zmian. Głosowano jednogłośnie.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” w sprawie
przeznaczenia

środków

finansowych

na

zorganizowanie

Konferencji

„Rola

rodziny Goetzów Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski
Południowej w XIX i XX wieku”.

Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do godziny 12:40.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Bogusz

Opracowała:
Inspektor mgr Joanna Szczepka

