Protokół Nr 5/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
12 kwietnia 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w
Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

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.

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 porządek obrad– został
przyjęty jednogłośnie jak niżej:
Proponowany zmieniony porządek posiedzenia:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Brzesko za rok 2015 bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( inf. Email)
Rozwój oferty turystycznej Gminy Brzesko (analiza potencjału,
kierunki działania)
Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2015
oraz zamierzenia na rok 2016. Informacja Kierownika Biura
Promocji UM na temat działalności wydziału.
Wsparcie funkcjonowania jednostek OSP w Gminie Brzesko.
Informacja nt. programu Małopolskie Remizy 2016.
Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków,
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu
br.

Ad.1. Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Brzesko za rok 2015 bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( inf. Email)
Kierownik Biura Gospodarki odpadami UM w Brzesku Pani Danuta Zięba
przedstawiła komisji według załącznika do protokołu analizę stanu
gospodarki odpadami Gminy Brzesko za rok 2015.
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem członkowie komisji
zadawali pytania związane z kosztami ponoszonymi przez biuro z tytułu
prenumeraty czasopism , spadku ilości odpadów zmieszanych i tym samym
wzrostu
segregacji tych odpadów, odbioru odpadów segregowanych z
osiedli na terenie Miasta Brzeska , odbioru odpadów zielonych ,
wielkości zaległości mieszkańców z tytułu nie płacenia opłat za wywóz
śmieci w poszczególnych sołectwach Gminy Brzesko jak również w samym
mieście. Analizowano możliwości umorzenia niektórych zaległości z
tytułu opłat za wywóz śmieci, odbioru odpadów wielkogabarytowych i
elektronicznych, przyjmowania tych odpadów przez złomowiska.
Członkowie komisji zwrócili uwagę na mniejszą ilość dzikich wysypisk
śmieci szczególnie w lasach.Radny Babicz zawnioskował o postawienie
koszy na śmieci w lesie przy ul. Gajowej w Brzesku ponieważ nagminnie
są tam wyrzucane śmieci. Radny Jerzy Gawiak poprosił o rozwiązanie
problemu w sołectwie Jadowniki gdzie nagminnie pojawiają się reklamy
na słupach i wiatach przystankowych. Pani Kierownik przybliżyła
komisji wyniki kontroli przeprowadzonej przez UM posiadania umów na
wywóz odpadów komunalnych, gdzie na 60 kontroli w firmach większa
część z nich nie posiada zawartej umowy na wywóz śmieci. Ponadto pani
kierownik przedstawiła wyniki – ilości zebranych odpadów segregowanych
i dowiezionych przez mieszkańców do PSZOK. Jak również zestawienie
stawek opłat za śmieci w poszczególnych gminach województwa
małopolskiego.
Na zakończenie dyskusji opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości i pozytywnie opiniuje informację nt.
stanu gospodarki odpadami Gminy Brzesko za rok 2015 oraz bieżącą
informacją nt. obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania
odpadami w Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie
Ad.2. Komisja zapoznała się z informacjami na temat rozwoju oferty
turystycznej Gminy Brzesko
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz nawiązał do tematu artykułu
jaki ukazał się ostatnio w gazecie TEMI i GALICJA dot. boiska
sportowego w Szczepanowie, które zostało zniszczone przez dziki.
Podane w gazecie informacje są nieprawdziwe i
dot. podanych tam
nazwisk działaczy , którzy już nie mają już z tym nic wspólnego bo nie

pełnią tam
już żadnych funkcji. Należy
wcześniej rozmawiać i
sprawdzić fakty , a nie atakować osoby które w chwili obecnej nie mają
już nic z tym wspólnego tym bardziej są bardzo rozgoryczeni, że miesza
się ich w to wszystko.
Radny zawnioskował do komisji o podjęcie
wniosku mającego na celu sprostowanie tych nieprawdziwych informacji.
Radny Piotr Wyczesany odniósł się do wypowiedzi do Prezesa LKS Bucza
Pana Borowca na ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawie dot. podziału
środków finansowych dla LKS. Jeśli Rada Miejska nie wypracuje sposobu
podziału tych środków finansowych to co roku będzie „wojna”.
W dalszej dyskusji komisja omówiła temat jw. min. dokonania zmian w
KRS danych osób reprezentujących LKS Iskra Szczepanów, ponieważ uległy
zmianie te osoby np. Prezes Klubu i zapewne stąd wzięły się mylne
informacje w prasie. Członkowie komisji zapoznali się z powyższym
artykułem i stwierdzili , że w artykule powoływane są nazwiska osób –
Zarządu Klubu – którzy te umowy wcześniej zawierali. Klub ISKRA jest
gospodarzem boiska sportowego w Szczepanowie i powinien tych zmian
dopilnować.

Następnie Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj omówił
wg. załącznika do protokołu ofertę turystyczna Gminy Brzesko.
W dyskusji komisja omówiła propozycje turystyczne:








Uruchomienie wieży widokowej na Wzgórzu Bocheniec w Jadownikach;
Utworzenie skansenu w Gminie Brzesko;
Udostepnienie dla zwiedzających schronu na brzeskim rynku;
Organizacji Światowych Dni Młodzieży w Gminie Brzesko;
Przygotowania multimedialnej prezentacji - wirtualny spacer po
Brzesku, przewodnika turystycznego po Gminie Brzesko w którym
zostanie ujęty Szlak Świętego Stanisława;
Kwestie wyżywienia pielgrzymów w czasie Światowych Dni Młodzieży;

Ad.3. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2015 oraz
zamierzenia na rok 2016. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na
temat działalności wydziału.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj
załącznika do protokołu informacje jw.

omówił wg.

W dyskusji omówiono:


Zorganizowanej akcji „Czytania
patronatem Pierwszej Damy RP;

Dzieciom”

w
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2
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Wymiany z miastami partnerskimi
przedstawicieli Młodzieżowej
Rady Gminy Brzesko;
Zorganizowania wspólnego czytania w Dni Brzeska;
Dystrybucji wydawnictwa „Brzeski Przekładaniec”;
Nadania nazwy rondu położonemu przy ul. Okulickiego i Solskiego
im” Armii Krajowej”;
Zawartych umów w sprawach dot. współpracy z mediami;

Ponadto Kierownik Krzysztof Bigaj – odniósł się do tematu dot. boiska
Szczepanowie i zamieszczonego artykułu na ten temat w prasie lokalnej.
Członkowie komisji uznali iż należy zamieścić sprostowanie
nazwisk w gazecie.

podanych

Kierownik Krzysztof Bigaj odpowiedział, że w najbliższym wydaniu
gazety zostanie takie sprostowanie zamieszczone.
Po dyskusji komisja podjęła opinie o treści:
1. Komisja zapoznała się z informacjami na temat rozwoju oferty
turystycznej Gminy Brzesko przyjęła do wiadomości i pozytywnie
opiniuje podejmowane działania. Głosowano jednogłośnie

2. Komisja przyjęła informację na temat współpracy Gminy Brzesko z
miastami partnerskimi i podsumowanie roku 2015 jak również
zamierzenia na rok 2016, udzielone przez Kierownika Biura
Promocji UM w Brzesku. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący

Ad.4. Wsparcie funkcjonowania jednostek OSP w Gminie Brzesko.
Komisja otrzymała informacje jw. w wersji elektronicznej – informacja
stanowi załącznik do protokołu. Pytań radnych brak.
Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z informacją na temat wsparcie funkcjonowania
jednostek OSP w Gminie Brzesko i przyjęła do wiadomości . Głosowano
jednogłośnie

Ad.5. Komisja zapoznała się z informacją na temat programu Małopolskie
Remizy 2016.
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz –
odniósł się w swojej
wypowiedzi do tematu projektu uchwały w sprawie zwiększenia ilości
punktów
sprzedaży napojów alkoholowych. Z informacji jakie
uzyskaliśmy na sesji wynika, że jest rotacja w tym zakresie cały czas

i należy tą ilość punktów utrzymać i nie zwiększać. Winno to biegnąć
swoim torem, przedsiębiorcy winni zaczekać na swoją kolej
bo w
przeciwnym wypadku będzie przesyt punktów alkoholowych na rynku.
Radny Jerzy Gawiak – nie zgodził się z wypowiedzią radnego Bogusza.
Radny Krzysztof Stępak –zapytał, czy każdy sklep musi sprzedawać
alkohol?, osobiście jest za tym by nie zwiększać tej liczby punktów
alkoholowych i nic nie zmieniać.

Następnie Inspektor Kinga Szapel – Zachara i Inspektor Małgorzata
Tomaszek przedstawiły komisji informacje na temat prowadzonych prac
związanych z modernizacją remizy OSP w Szczepanowie , wniosek został
złożony do programu Małopolskie Remizy.
Po wysłuchaniu sprawozdania opinia komisji.
Komisja zapoznała się z informacją na temat programu Małopolskie Remizy
2016 i pozytywnie opiniuje podejmowane działania. Głosowano
jednogłośnie
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków,
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu br.


W sprawach bieżących komisja zapoznała się z pismem jednostki
Strzelec o przydział lokalu dla potrzeb jednostki oraz
odpowiedzią UM w sprawie.

Radny Krzysztof Bogusz
przybliżył komisji jakie rozwiązania w
podobnych wnioskach zostały zastosowane w innych miastach np. w
Tarnowie. W Brzesku jest wolny budynek na ul. Puszkina gdzie można
tymczasowo zaadoptować pomieszczenia na ten cel.
Po krótkiej dyskusji wniosek komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie w budynku
przy ul. Puszkina w Brzesku rotacyjnego biura dla
stowarzyszeń
działających na terenie gminy , które nie posiadają zasobów lokalowych
i nie wymagają też specjalistycznych pomieszczeń, wzorowanego np.
mieście Tarnów, administrowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy.
Głosowano jednogłośnie


Komisja zapoznała się z pismem Fundacji „Parasol dla Życia”
dot. szczepień przeciwko pneumokokom i przyjęła do wiadomości.



Przewodniczący Krzysztof Ojczyk
zawnioskował do komisji
by
wzorem innych miast
np. Gminy Zakliczyn , które podpisały
porozumienie o współpracy z miastami zaprzyjaźnionymi
Gmina
Brzesko
podjęła uchwałę intencyjną w sprawie współpracy z
zaprzyjaźniona Gmina Żurawica.

W
krótkiej
dyskusji
komisja
analizowała
Przewodniczącego i podjęła wniosek o treści:


propozycje

Pana

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie uchwały
intencyjnej o
nawiązaniu współpracy
Gminy Brzesko z Gminą
Żurawica. Głosowano jednogłośnie

Radny Jerzy Gawiak zawnioskował o podjęcie wniosku i pilne rozwiązanie
tematu zakazu wieszania ogłoszeń w miejscach do tego nie
przeznaczonych.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8.00-11.30

Przewodniczący komisji
…………………………………………………………..
Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

Krzysztof Bogusz

