Protokół Nr 6/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
24 maja 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51. Wgodz.8.00-9.30

Komisja 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 udział w posiedzeniu komisji wzięli zaproszeni goście:
1.
2.
3.
4.

Dyrektor PiMBP Maria Marek;
Dyrektor MOK Małgorzata Cuber;
Dyrektor MOPS B. Czyżycka – Paryło;
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul.

Posiedzenie
Krzysztof Bogusz.

Komisji

otworzył

Przewodniczący

Komisji

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany
został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

porządek

obrad–

1. Analiza sprawozdania funkcjonowania MOK i PiMBP za 2015 r.
(inf. email)
2. Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2016.
3. Sprawozdanie z działalności Policji, Straży Pożarnej, Obrony
Cywilnej - informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego za 2015 r. Informacje nt. stanu zabezpieczeń
przeciwpowodziowych.( inf.email)
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach
21 marca i 12 kwietnia 2016 r.( protokoły są wyłożone do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej).
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5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków,
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu
czerwcu
br. (inf.email)
Dyrektor MOPS w Brzesku B. Czyżycka – Paryło omówiła projekt uchwały
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Brzesku. ( projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu komisji.)
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Głosowano
jednogłośnie
Ad.1 i 2. Analiza sprawozdania funkcjonowania MOK i PiMBP za 2015 r.
Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2016.
Informacje dot. sprawozdania z działalności
przedstawiła komisji Dyrektor Małgorzata Cuber.

MOK

w

Brzesku

Informacje na temat działalności
PiMBP w Brzesku przedstawiła
komisji wg. załącznika Pani Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek.
W dyskusji nad sprawozdaniem pytania radnych dot. min. prenumeraty
czasopism znajdujących się w bibliotece, dostępności książek do
czytania w wersji elektronicznej.
Członkowie komisji podziękowali Pani Dyrektor Biblioteki Marii Marek
za dotychczasową współpracę i zaangażowanie i podjęli
opinię o treści:
Komisja
pozytywnie
zaopiniowała
sprawozdania
z
działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2015. Głosowano jednogłośnie.
Pani dyrektor MOK Małgorzata Cuber przedstawiła komisji informacje
na temat organizacji Dni Brzeska w roku bieżącym w poszczególnych
dniach.
Ad.4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach
21 marca i 12 kwietnia 2016 r.( protokoły były wyłożone do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej).
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz zapytał członków komisji,
czy są uwagi do przedłożonych protokołów – uwag brak, w związku z
powyższym poddał pod głosowanie ich przyjęcie:


Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 marca 2016 roku
został przyjęty jednogłośnie;
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Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 12 kwietnia 2016 roku
został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków,
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu br.
(inf.email).
 Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz odczytał do wiadomości
komisji odpowiedź Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska w sprawie dot.
przejęcia administrowania szalet
miejskich.
W dyskusji z udziałem kierownika Henryka Pieli komisja omówiła temat
jw. i podjęła wniosek o treści:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska
o przedstawienie
treści
korespondencji jaką prowadził Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska z BOSiR, MZGM oraz BZK w sprawie dot.
przejęcia
administrowania szalet miejskich. Głosowano jednogłośnie
 W dalszej dyskusji komisja poruszyła temat potrzeby udzielenia
pomocy ze strony MOPS mieszkańcowi Brzeska Panu JG.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje o podjęcie działań przez MOPS w Brzesku i Policję
w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcowi Miasta Brzeska Panu J.G.
Głosowano jednogłośnie

 Komisja rozpatrzyła wniosek PKO BP SA Oddział w Brzesku dot.
umożliwienia dojazdu do wpłatomatu oraz wrzutni zlokalizowanych
w budynku Oddziału 1 w Brzesku Pl. Żwirki i Wigury 6 od strony
przystanków odjazdowych Busów w godzinach nocnych od 22.004.30.
Opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano wniosek PKO BP
SA Oddział w Brzesku dot.
umożliwienia dojazdu do wpłatomatu oraz wrzutni zlokalizowanych w
budynku Oddziału 1 w Brzesku
Pl. Żwirki i Wigury 6 od strony
przystanków odjazdowych Busów w godzinach nocnych od 22.004.30.Głosowano jednogłośnie
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Ad.3 Sprawozdanie z działalności Policji, Straży Pożarnej, Obrony
Cywilnej - informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
za 2015 r. Informacje nt. stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
( informacja stanowi załącznik do protokołu komisji została radnym
doręczona w wersji elektronicznej).
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul odpowiedział na
zapytania radnych w dyskusji dot. min. przygotowania policji do
Światowych Dni Młodzieży w miesiącu lipcu br.
W dalszej dyskusji pytania członków komisji dot.
ograniczenia
tonażu na ul. Leśnej w Brzesku w związku z otwarciem nowego zjazdu
z autostrady , oznakowania tego zjazdu i utrudnienia w ruchu z
tytułu nieodpowiedniego oznakowania zjazdu.
Po dyskusji opinia i wniosek komisji :
1. Komisja przyjęła i pozytywnie
działalności Powiatowej Policji
Głosowano jednogłośnie

opiniuje sprawozdanie z
w Brzesku za rok 2015.

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska
o przygotowanie i
przedstawienie na najbliższej sesji Rady Miejskiej informacji
na temat stanu przygotowań Gminy Brzesko do Światowych Dni
Młodzieży. Głosowano jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8.00- 9 .30
Pełna dyskusja członków komisji znajduje się na
nośniku
elektronicznym ( płyta CD) i stanowi załącznik do protokołu komisji.

Przewodniczący komisji
………………………………………………………
mgr Krzysztof Bogusz

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska
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