PROTOKÓŁ Nr 3/2017
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
15 marca 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
w składzie:
1. Radny Krzysztof Bogusz – Przewodniczący komisji;

obradowała

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:
1. Burmistrz Brzeska- Grzegorz Wawryka
2. Sekretarz Gminy- Stanisław Sułek
3. Kierownik Biura Funduszy UE- Rafał Nadała
4. Kierownik ITK – Antoni Staszczyk
5. Naczelnik ITK – Bogdan Dobranowski
6. Kierownik GKOŚ- Henryk Piela
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zgłosił uwagę
do porządku obrad, wykreślenie punktu drugiego (punkt ten jest przeniesiony
na miesiąc kwiecień). Pozostałe punkty, pozostały bez zmiany. Przewodniczący
poddał porządek wraz ze zmianami pod głosowanie. Porządek wraz ze zmianą
został przyjęty jednogłośnie.
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PROPONOWANY WSPÓLNY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Ocena

przygotowań

do

realizacji

inwestycji

zaplanowanych

na

rok

2017 wraz z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania
Gminy

i obszarów

przeznaczonych

pod

tzw.

”Strefy

Aktywności

Gospodarczej”.
2. Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac
inwestycyjnych

i remontowych

dróg,

ulic

i placów,

przystanków

i punktów oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie
zimowym.
3. Jednostki

pomocnicze

gminy

–

aktualne

potrzeby,

plany

odnowy

miejscowości.
4. Przyjęcie protokołu komisji z posiedzenia z dnia 21 lutego 2017r.
5. Sprawy bieżące- wolne wnioski.
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz przedstawił pismo Pana T.H w sprawie
nabycia nieruchomości położonej w Okocimiu.
Po dyskusji i analizie w/w pisma podjęto wniosek:
Komisja zapoznała się z pismem Pana T.H dot. oferty nabycia nieruchomości
położonej w Okocimiu, na podstawie informacji radnych uczestniczących na
posiedzeniu komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
iż Gmina w najbliższym czasie nie planuje sprzedaży powyższej nieruchomości.
Głosowano jednogłośnie.

Ad.1

Ocena

przygotowań

do

realizacji

inwestycji

zaplanowanych

na

rok

2017 wraz z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania Gminy
i obszarów przeznaczonych pod tzw. ”Strefy Aktywności Gospodarczej” oraz
Ad. 2 Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac
inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów
oświetleniowych

ustalony

na

podstawie

przeglądu

po

okresie

zimowym.

(Informacja stanowi załącznik do protokołu).
Kierownik ITK Antoni Staszczyk wraz z Kierownikiem BFUE Rafał Najdałą
dokonali omówienia poszczególnych zadań jakie są realizowane w 2017 roku
(jak niżej):
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Budowa Boiska sportowego o sztucznej nawierzchni



Budowa



Budowa

w Jadownikach.

boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Jasieniu.
boiska

sportowego

o

sztucznej

nawierzchni

w

Porębie

Spytkowskiej.


Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku .



Termomodernizacja budynków szkolnych i budynku Urzędu Miejskiego.



Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Brzesko



Modernizacja ulicy Zachodniej w Jadownikach.



Przebudowa placu Kazimierza Wielkiego – Rewitalizacja Placu Kazimierza
Wielkiego w Brzesku



„Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94 Kraków- Tarnów w km
42+530 – 43+700

 Budowa parkingu

w miejscowości Jasień i Brzesko
przy dworcu PKP w Brzesku w systemie „parkuj i jedź”

 Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej w Brzesku :


Wykonanie projektu drogi do strefy przemysłowej – od. od ul. Solskiego
do połączenia z ul. Przemysłową



Wykonanie koncepcji szlaków komunikacyjnych
Westerplatte

-

w rejonie ul. Bohaterów

Budowa ulic : Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego,

Odrodzenia i Oświecenia na os. Słotwina w Brzesku


Budowa

ulicy

Wakacyjnej

ul. Słonecznej w Brzesku –


Przebudowa

systemu

i

Jesiennej

w

Brzesku

- etap III
16.

Odwodnienie

wykonanie projektu

kanalizacji

deszczowej

zlewni

okolic

ul. Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej
w Brzesku
Radny Piotr Wyczesany, zapytał kierownika A. Staszczyka jak ocenia wyniki
rozmów ze spotkania w/s obwodnicy Mokrzysk. Dodał, że w zasadnie 2 lata
uciekły. Dziwi radnego, że po dwóch latach nastąpiła zmiana nastawienia
u osób zainteresowanych do tej inwestycji.
Kierownika A. Staszczyk- wyjaśnił, że stanęło na droższym rozwiązaniu, lecz
należy wziąć pod uwagę, że będą również środki unijne na tą inwestycję.
Dodał, że był konflikt interesu gmin.
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Następnie Kierownik Henryk Piela- wyjaśnił, że jest po otwarciu ofert na
remonty dróg. Wygrała firma z Porąbki Iwkowskiej Pana W.K. Na remonty jest
przeznaczona kwota - 480.000,00 zł.

Komisja zapoznała się z informacją stanu dróg po okresie zimowym oraz
remontami dróg, ulic i placów na rok 2017 przedstawionych przez Kierownika
Henryka Pielę.
Następnie Kierownik A. Staszczyk, kontynuował omówienie w/w tematu, zadania
jak niżej:


Budowa wieży widokowej w Jadownikach



Wykonanie kanalizacji w ul. Szczepanowskiej



Wykonanie projektu chodnika przy ul. Piastowskiej



Wykonanie IV etapu sieci



Konserwacja kapliczek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2017”



Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Powiatowej

wodociągowej w Porębie Spytkowskiej.

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Brzesku na potrzeby programu

„Senior +”


Program Mieszkanie Plus;



Budowa chodników przy drogach powiatowych



Remont remizy w Buczu w ramach programu „Małopolskie remizy”



Przebudowa placu przy szkole Podstawowej w Mokrzyskach



Wykonanie projektów na budowę chodników w trybie zrid (realizacja
w 2016 i 2017 r.) przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki – Porąbka
Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko – Jadowniki – Okocim
(ul. Witosa)



Wykonanie projektu chodnika przy ul. Pomianowskiej



Partycypacja w kosztach budowy odwodnienia i włączenia ul. Bernackiego
do drogi krajowej



Budowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 maja

Kierownik BFUE Rafał Nadała, dokonał omówienia tematu związanego ze „Strefą
Aktywności Gospodarczej”.
Radny Piotr Wyczesany, przedstawił założenia spotkania, które zorganizował
Radny Powiatu Brzeskiego Krzysztof Przepiórka w sprawie północnej obwodnicy.
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Obecni na spotkania byli: Burmistrz Brzeska, Wójt Szczurowej, dwóch Radnych
Sejmiku Małopolskiego, Poseł na Sejm p. Krajewski oraz Pan Starosta wraz z
około 150 mieszkańców Rudego Rysia oraz Przyborowa. Wszystkie strony obecne
na spotkaniu wyrazili wolę współpracy. Wyjaśnił, że kolejne spotkanie ma
zorganizować Burmistrz Brzeska.
Komisja zapoznała się ze informacjami dot. zaplanowanych inwestycji na rok
2017 oraz informacji dotyczących ”Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Ad.3

Jednostki

pomocnicze

gminy

–

aktualne

potrzeby,

plany

odnowy

miejscowości.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że w ostatnim czasie odbyło
się spotkanie ze sołtysami oraz przewodniczącymi osiedli na którym członkowie
zadecydowali, żeby fundusz sołecki został w tej formie co w ubiegłym roku,
tak aby nie wyodrębniać w budżecie gminy. Następnie poinformował, że omawiano
zmiany sposobu wyboru sołtysów oraz przewodniczących osiedli. Również nie
chciano zmieniać formuły.
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, stwierdził, że nie rozumie zdania
sołtysów oraz przewodniczących wobec braku zmiany sposobu głosowania.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania oraz aktualnych
potrzeb jednostek pomocniczych gminy oraz planów zmian w statutach sołectw,
dot. trybu, wyboru i sposobu głosowania.

Radny Krzysztof Stępak, zawnioskował, aby oczyścić i odremontować figurę
św. Floriana na brzeskim Rynku.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska renowację figury św. Floriana na
brzeskim Rynku z programów unijnych na 2018r. Głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, odczytał pismo nauczycieli PG Nr 1
w Brzesku w sprawie projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów.
Radny Adam Kwaśniak, poinformował, że nauczyciele są zaniepokojeni i są
właściwie pewni, że są wszyscy do zwolnienia. Nauczyciele zachowali się
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grzecznie liczyli na to, że będą mieć szanse pracy. W ostatniej chwili bez
wiedzy nauczycieli, został obwód okrojony o znaczną część mieszkańców, pięć
bloków na ul. Ogrodowej, prawie 300 mieszkań, co daje około tysiąca
mieszkańców. W ostatniej chwili na komisji Pani Przewodnicząca osiedla
Kościuszki-Ogrodowa zgłosiła taką poprawkę i zostało to zaakceptowane przez
komisje. Jako jedyny Dyrektor Gimnazjum Nr 1 nie został zaproszony do
zespołu. W tej chwili w Gimnazjum Nr 1 są trzy roczniki po pięć klas.
W przyszłym roku zostaną dwa roczniki, dziesięć klas, 1/3 nauczycieli straci
prace. Wyjaśnił, że sensowny był wniosek, że 7 i 8 klasy ze szkoły PSP Nr 3
w Brzesku przejdą do PSP Nr 1 w Brzesku na okres dwóch lat, aby nauczyciele
mieli prace i mogli się przekwalifikować aby zdobyć dodatkowe kierunki
kwalifikacyjne nauczania. Dodał, że Gimnazjum Nr 2 bardzo walczyło o swój
byt, zapraszali telewizje, gazety itd. i w tej chwili są dobrej sytuacji,
zostali połączeni do PSP Nr 2 w Brzesku.
Po analizie podjęto wniosek:
Komisja po zapoznaniu się z pismem nauczycieli PG Nr 1 w Brzesku w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku
ustroju szkolnego, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydanie opinii
prawnej

na

temat

zmiany

przywrócenia

do

obwodu

PSP

Nr

1

w

Brzesku

ul. Ogrodowej i Osiedla Ogrodowa bloki 14, 15, 16, 42, 44, i dostarczenie
tej opinii przed najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Brzesku. Głosowano: 3 za,
2 wstrzymujące, 0 przeciw.

Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 10:25

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

Protokołowała:
Inspektor mgr Joanna Szczepka
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