PROTOKÓŁ Nr 4/2017
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
19 kwietnia 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. Kierownik Biura Funduszy UE- Rafał Nadała
3. Kierownik Biura Promocji-Krzysztof Bigaj, km
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący

komisji

przedstawił

proponowany

porządek

obrad,

który

następnie został przyjęty jednogłośnie.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Wsparcie funkcjonowania jednostek OSP w Gminie Brzesko.
nt. programu Małopolskie Remizy 2017. Wizja lokalna w

Informacja

OSP Bucze.

2. Przyjęcie Protokołu z dnia 15 marca 2017 r. ( Protokół jest wyłożony
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.)
3. Rozwój oferty turystycznej Gminy Brzesko (analiza potencjału, kierunki
działania).

4. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2016 oraz
zamierzenia na rok 2017. ( Inf. email)
5. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na temat działalności wydziału.
6. Bieżąca

informacja

nt.

obowiązujących

stawek

w

ramach

systemu

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.( Inf.email)
7. Propozycje zmian do Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy dot. min.
zmiany sposobu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski – inf. email.

Ad. 1 Wizja lokalna w OSP Bucze.
Komisja udała się do remizy OSP w Buczu. Wizja trwała od 8:00-9:00

Następnie po wizji, Kierownik BFUE Rafał Najdała,

przedstawił bieżącą

informacje dot. programu „Małopolskie Remizy”.
Inspektor UM w Brzesku Grażyna Cisak, przedstawiła sytuację jednostek OSP
w gminie. Poinformowała, że roczne utrzymanie przez gminę jednostki OSP
w Buczu kosztuje średnio 4-5 tys. złotych w tym są media, konserwator,
przeglądy.
Radny Krzysztof Stępak, stwierdził, że nie ulega to wątpliwości, że remiza
w Buczu musi przejść remont.
Radny Piotr Wyczesany, wyjaśnił, sytuacje obiektu remizy OSP. Dodał, że
budynek będzie remontowany przez kolejne 20 lat, ponieważ są małe szanse na
uzyskanie dotacji z funduszu Małopolskie Remizy.
Po dyskusji podjęto następujące wnioski:
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania OSP Bucze
przedstawioną przez Inspektor UM w Brzesku Grażyny Cisak i odbyła wizję
lokalną w budynku OSP Bucze. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości pozyskania
dodatkowych środków na remont budynku remizy OSP Bucze ze środków z Lokalnej
Grupy Działania. Głosowano jednogłośnie.
Ad.2 Przyjęcie Protokołu z dnia 15 marca 2017 r.
Protokół z dnia 15 marca 2017r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Rozwój oferty turystycznej Gminy Brzesko (analiza potencjału, kierunki
działania) Ad.4 Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2016
oraz zamierzenia na rok 2017. ad.5 Informacja Kierownika Biura Promocji UM
na temat działalności wydziału.
Informacje stanowią załącznik do protokołu. Radni otrzymali informacje drogą
elektroniczną.
Radny Jerzy Gawiak, pochwalił się, że jedzie ze swoimi podopiecznymi

przy

OSP w Jadownikach na I Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, jako jedyni
z województwa Małopolskiego.
Na posiedzenie przybył Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj,
który przedstawił informacje dotyczące następujących spraw:


zorganizowanie
i

wspólne

ze

Starostwem

Bocheńskim,

Gminą

Brzesko

Kopalnią Soli imprezę, która została by zorganizowana w dniach

26-27 maja 2018r. Festiwal Soli i Piwa z budżetu obywatelskiego
województwa Małopolskiego;


potencjał turystyczny Gminy Brzesko;



najbliższe imprezy plenerowe w Gminie Brzesko;



współpracy z miastami partnerskimi;



promowanie Gminy w ponad 100 imprezach, które organizują szkoły,
stowarzyszenia, kluby etc. ;



wystawy fotograficznej w Wenecji brzeszczanki Pani Kamili Kansy „Laury Makabresku”;

Po dyskusji i analizie w/w tematów podjęto następujące wnioski i opinie:

Komisja zapoznała się z informacją Kierownika Biura Promocji na temat oferty
rozwoju oferty turystycznej Gminy Brzesko oraz przedstawionymi propozycjami
działań na najbliższy czas. Głosowano jednogłośnie.
Komisja

zapoznała

się

z

informacją

na

temat

współpracy

z

miastami

partnerskimi z podsumowaniem roku 2016 oraz zamierzeniami na rok 2017.
Głosowano:
4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o bieżące zamieszczanie informacji
na stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku na temat działań związanych z wymianą
i współpracą z miastami partnerskimi. Głosowano jednogłośnie.
Ad.6

Bieżąca

informacja

nt.

obowiązujących

stawek

w

ramach

systemu

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.
Sprawozdanie członkowie komisji otrzymali pocztą elektroniczną.
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Danuta Zięba, przedstawiła najważniejsze
informacje dotyczące bieżących spraw związanych z odpadami.
Omówiono sprawy:


zwiększenia tzw. RIPOK-ów, tj. Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych;



przyszłych planowanych podwyżek stawek za odbiór śmieci;



koszty funkcjonowania;



dzikich wysypisk;

Komisja zapoznała się z informacją na temat obowiązujących stawek systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko oraz bieżącymi informacjami z tym
związanych.
Ad.7 Propozycje zmian do Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy dot. min.
zmiany sposobu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.
Przewodniczący

komisji

Krzysztof

Bogusz,

poinformował,

że

ze

względu

nieobecność Sekretarza Gminy, szerzej będą dyskutować ten temat na następnym
posiedzeniu komisji.
Na posiedzenie przybyła Inspektor Anna Lipiarska, która wyjaśniła sprawę
reklam na słupach energetycznych.
Następnie przewodniczący komisji odczytał orzeczenie WSA w Gdańsku w sprawie
konsultacji, pod kątem głosowania na sołtysów, przewodniczących osiedli.
Członkowie komisji przedyskutowali, iż jest pilna potrzeba przedyskutowania
tego tematu, aby wprowadzić zmiany w uchwale statutowej.

Ad.8 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji dokonał odczytania dwóch projektów uchwał, które
zostały skierowane na posiedzenie komisji.
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:
- w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko; głosowano jednogłośnie
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu
pn. „Budowa tras rowerowych w Małopolsce-EuroVelo 4 (EV4)”; Głosowano
jednogłośnie.
Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 11:55

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

Protokołowała:
Inspektor mgr Joanna Szczepka

