PROTOKÓŁ Nr 1/2017
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
23 stycznia 2017 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
składzie:

obradowała w

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:
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek;
Inspektor Biura Promocji UM- Iwona Leś;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk;
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 Protokołu z dnia 19 grudnia 2016 r.
( Protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.)
2. Promocja Gminy Brzesko w internecie. Propozycje i rozwiązania.
3. Ochrona powietrza w Gminie Brzesko – analiza potrzeb i możliwości ich
realizacji.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – możliwości wsparcia
organizacyjnego dla NGO na trenie Gminy Brzesko, aktualny stan
współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje
pozarządowe, wdrożenie systemu Witkac.
5. Analiza wniosków komisji za okres od stycznia do listopada 2016 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski .( projekt uchwały oraz realizacja
wniosków komisji w wersje elektronicznej).
Ad.1 Przyjęcie Protokołu z dnia 19 grudnia 2016 r.
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz poddał pod głosowanie protokół
z posiedzenia komisji z dnia 19.12.2016r. przyjęto jednogłośnie.
Ad.2 Promocja Gminy Brzesko w Internecie. Propozycje i rozwiązania.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że nie przewiduje obecnie
zmiany nowej strony internetowej, jedynie zmiana szaty graficznej.
Przewodniczący komisji, poruszył kwestie i uwagi dotyczące:
- modernizacji szaty graficznej strony internetowej;
- poruszył kwestię kalendarza na strony internetowej dot. imprez w Gminie
Brzesko; braku aktualizacji przez inne organy i jednostki;
- braku aktualizacji w zakładce „Rada Miejska”; telefonów i adresów email
radnych;
- zakładka do YouTube, ostatnia aktualizacja jest sprzed 3 miesięcy;
- możliwości zarchiwizowania nagrań sesji Rady Miejskiej;
- wzbogaceniu zakresu historii Brzeska, która znajduje się na stronie
internetowej;
- braku informacji na temat bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Gminy;
założenie dodatkowej zakładki na stornie internetowej;
- zaktualizowanie wykazu stowarzyszeń i organizacji oraz klubów sportowych
w zakładce Sport na stronie;
- uzupełnić informacje w zakładce „Kultura”;
- kłopotami związanymi z HOTSPOT-ami;

Radny Krzysztof Stępak poddał myśl zamieszczenia spotu/reklamy miasta na
telebimie umieszczonym przy rondzie, przy Intermarche.

Na wszystkie zapytania, wątpliwości oraz propozycje zmian odpowiedzi udzielił
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez Biuro Promocji
oraz zaproponowała listę usprawnień możliwych do wprowadzenia na stronie
internetowej www.brzesko.pl
Ad. 3 Analiza wniosków komisji za okres od stycznia do listopada 2016r.
Przewodniczący

komisji

Krzysztof

Bogusz,

dokonał

weryfikacji

analizy

wniosków: ( Analiza wniosków stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej).
W dokonanej analizie poruszono takie tematy jak: nadawania nazw nowym ulicom,
zasłużonymi osobami z terenu Gminy Brzesko(wniosek UTW) dodatkowych etatów
w Biurze Funduszy UM w Brzesku, konkursach dla stowarzyszeń, podziału dwóch
osiedli, zatrudnienia więźniów.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z analizy wniosków komisji za
okres od stycznia do listopada 2016 roku i przedstawiła swoje uwagi.
Głosowano jednogłośnie
Ad.

4

Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

–

możliwości

wsparcia

organizacyjnego dla NGO na trenie Gminy Brzesko, aktualny stan współpracy
i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe, wdrożenie
systemu Witkac.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że został zakupiony system
Witkac, łącznie ze szkoleniem. Licencja roczna to około 600 zł. Odbyło się
już spotkanie z przedstawicielami sportowych organizacji. Program został
pozytywnie odebrany, jedna osoba miała roszczenia, lecz wyjaśniono, że
pracownicy pomogą w złożeniu oferty online i pracy w programie. W kwestii
stowarzyszeń i współpracy z nimi następuje teraz okres tzw. „przejściowy”.
Został

zmieniony

pracownik,

który

będzie

współpracował

z

klubami

i stowarzyszeniami, jest nim Pani Marta Babicz pracownik Wydziału EKiS.
Poruszono sprawy takie jak:
- terminu ogłoszenia konkursu dla stowarzyszeń i klubów;
- jakie konkursy zostaną przeprowadzone poprzez system Witkac;

-pomocy dla stowarzyszeń w formie organizacyjnym;
- radny Bogusław Babicz poruszył kwestię organizacji zawodów narciarskich
Stwierdził, że powinna być informacja ogólnodostępna na stornie internetowej.
Ostatnio odbyły się zawody, żadna informacja się nie ukazała. Tak jakby
zostały utajnione zawody, uczestniczyło w tych zawodach jedynie kilkanaście
dzieci. Poinformował, że zwrócił uwagę Naczelnikowi.
- następnie Sekretarz Stanisław Sułek przedstawił informacje dot. środków
tzw. alkoholowych. Zostało wprowadzone nowe prawo i jest obecnie analizowany
temat w kwestii podziału środków. Dodał, że bardzo pozytywnie rozwijają się
nowe

formy

dzielności

w

naszej

gminie

Koła

Gospodyń

Wiejskich,

nowe

stowarzyszenia.

Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat współpracy z organizacjami
pozarządowymi Gminy Brzesko oraz aktualnego stanu współpracy. Głosowano
jednogłośnie.
Ad. 5 Ochrona powietrza w Gminie Brzesko – analiza potrzeb i możliwości ich
realizacji.
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, zwrócił uwagę na przykład Gminy
Tuchów. Gmina ta zakupiła mobilne czujniki, stworzyła kampanie promocyjnoedukacyjną. Koszt takiego modułu wynosi około 500 zł. Obecnie tworzą sieć
i pewne rozwiązania.
Kierownik Henryk Piela omówił założenia programu niskoemisyjnego Gminy
Brzesko.

Następnie

przedstawił

sprawę

naboru

wniosków

do

programu

dofinasowania wymiany kotłów na gaz i na biomasę. Kierownik dodał, że
obserwuje parametry jakości powietrza i generalnie nie jest źle. Rano bywa
najgorzej, ponieważ jak wiemy, każdy rozpala piec rano.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że zastanawiał się czym
pali rolnicza spółdzielnia Kłos przy domu towarowym. Któryś raz z rzędu
zaobserwował, że czarny dym wydobywa się z tego komina.
Kierownik wyjaśnił, że odbyła się tam kontrola. Węgiel, którym się tam pali
jest certyfikowany. Następnie poinformował, że firma MPEC, zamontowała filtry
pozmieniała urządzenia, mają nowoczesną instalacje i to tez ma duży wpływ na
dobrą jakość powietrza w Brzesku.

Następnie Kierownik dokonał przedawnienia projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brzesko na rok 2017.
Po dyskusji i analizie podjęto następujące opinie oraz wniosek:

Komisja przyjęła do wiadomości informacje dotyczące działań podejmowanych w
zakresie ochrony powietrza w Gminie Brzesko i wnioskuje o podjęcie działań
zmierzających

do

przeprowadzenia

kampanii

edukacyjno-informacyjnej

do

mieszkańców w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko na rok 2017.

Ad.6 Sprawy bieżące i wolne wnioski. ( projekt uchwały oraz realizacja
wniosków komisji w wersje elektronicznej).
Przewodniczący dokonał odczytania pism, które zostały skierowane na komisje.
Po dyskusji i analizie podjęto następujące opnie:
Komisja zapoznała się z pismami i przyjęła je do wiadomości:
- pismo Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie nadawania
nazw ulicom i innym miejscom publicznym w mieście;
- pismo Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku z dnia 13 stycznia
2017r.
- pismo Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu z dnia 13 stycznia
2017r.
Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańców z bloku Nr 23 przy
ul. L. Piłsudskiego w Brzesku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenia
oznakowania na drodze wewnętrznej zlokalizowanej przy w/w bloku, wnioskuje
o przekazanie w/w wniosku do rozpatrzenia Zarządowi Osiedla Brzezowieckie.
Głosowano jednogłośnie.
Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 11:15

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

mgr Krzysztof Bogusz

Protokołowała:
Inspektor mgr Joanna Szczepka

