PROTOKÓŁ Nr 6/2017
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
14 czerwca 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. Dyrektor MOK- Małgorzata Cuber
4. Dyrektor PiMBP – Karina Legutek
5. MOPS Brzesko- Agata Halik
6. Kierownik GGMiR – Renata Pacura
7. Prezes MPEC – Paweł Majewski
8. Pani Halina Mrówka- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich
9. Inspektor UM w Brzesku Klaudia Najdała

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. Targowisko miejskie – aktualny stan, potrzeby bieżące – wizja lokalna.

2. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko.
3. Współpraca z organizacjami skupiającymi brzeskich przedsiębiorców –
potrzeby, kierunki współpracy.
4. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko –
Spółka MPEC (inf.email).
5. Informacja

na

temat

wykorzystania

limitów

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych w Gminie Brzesko.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – inf. email.
Ad.1 Targowisko miejskie – aktualny stan, potrzeby bieżące – wizja lokalna.
Komisja udała się na wizję lokalną.
Po odbyciu wizji lokalnej podjęła następującej treści wnioski:
- komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczny remont części Placu
Targowego (gdzie jest prowadzony handel nabiałem) zadaszenia i remont
straganów. Głosowano jednogłośnie.
- komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyznaczenie harmonogramu prac
remontowych

na

Placu

Targowym

obejmującymi

m.

in.

malowanie

elewacji

pawilonów, poprawę odpływów z dachów i bieżących spraw zgłaszanych przez
kupców. Głosowano jednogłośnie.
- komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o

wpisanie do projektu Budżetu

Gminy Brzesko na rok 2018 remont budynku administracyjnego wraz z toaletami
dla targowiska miejskiego. Głosowano jednogłośnie.
- komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie rozmów z administratorem
placu

oraz

najemcami

pawilonów

celem

ustalenia

preferencyjnych

zasad

korzystania z toalet przez pracowników. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący,
0 przeciw.
- komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby administrator placu targowego
bardziej

dbał

o

porządek

i

czystość

na

Placu

Targowym.

Głosowano

jednogłośnie.
Ad.2 Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko.

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber wraz z Dyrektor PiMBP w Brzesku Kariną Legutek
omówiły program zajęć wakacyjnych organizowany przez ich placówki kulturalne.
Następnie

przedstawiciel

MOPS

Agata

Halik

przedstawiła,

iż

MOPS

współuczestniczy w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
w formie kolonii i półkolonii oraz obozów, dzieciom z rodzin, które znajdują
się w trudnej sytuacji bytowej.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła przedstawione informacje na temat
wypoczynku

dzieci

i

młodzieży

w

okresie

wakacji

w

Gminie

Brzesko

przedstawione przez MOPS w Brzesku, MOK w Brzesku oraz PiMBP w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja

przyjęła

do

wiadomości

informacje

na

temat

wypoczynku

dzieci

w okresie wakacji w publicznych szkołach, przygotowaną przez Wydział EKiS
w Brzesku. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Ad.3 Współpraca z organizacjami skupiającymi brzeskich przedsiębiorców –
potrzeby, kierunki współpracy.
Na posiedzenie komisji przybyła Pani Halina Mrówka, która przedstawiła
z jakimi obecnie przedsiębiorcy borykają się z problemami. Przede wszystkim
brakuje osób do pracy, są zastoje w każdej dziedzinie. Następnie poruszyła
sprawę dotyczącą odznaczania osób. Przedsiębiorcy nie są docenieni. Nagrody
albo oznaczenia otrzymują księża albo nauczyciele. Księża mają powołanie
duchowe,

które

docenia

i

nie

ma

nic

przeciwko,

lecz

jest

wiele

przedsiębiorców, którzy pracują społecznie, pomagają charytatywnie. Nie
zdarzyło się tak, aby na 11 listopada, czy na Święto Chleba ktoś pomyślał,
aby odznaczyć np. Pan Wacława Jawora, czy śp. Pana Wiesław Pukala. Są to
osoby, które nie robią szumu wokół siebie, nie szpanują tylko pomagają
i pracują w inny sposób. Podatki płacą, dają pracę mieszkańcom natomiast
w zamian nie mają nic. Następnie poruszyła problem parkingów na brzeskim
rynku.
Radny

Piotr

Wyczesany,

poinformował,

że

w

ostatnim

czasie

zostały

zmodyfikowane zapisy dot. przyznawania tytułów i odznaczeń. Jeśli środowisko
przedsiębiorców uważa, że ktoś z ich grona zasługuje na wyróżnienie to trzeba
wystąpić z wnioskiem do Kapituły.

Przewodniczący komisji K. Bogusz poddał pod rozwagę, czy nie powinny być
inne odznaczenie dla przedsiębiorców.
Radny Adam Kwaśniak, poinformował, że Pan Zygmunt Popiela dostał odznaczenie.
Pan Kazimierz Kural również otrzymał.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie zmiany regulaminu
przyznawania nagrody gospodarczej dla kupców i przedsiębiorców z terenu Gminy
Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Ad.4 Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko –
Spółka MPEC (inf. email).
Dyrektor ds. technicznych MPEC Tadeusz Pasierb, omówił sprawę dowozu węgla.
Następnie omówił inwestycje które wykonuje obecnie spółka.
Ad.

5

Informacja

na

temat

wykorzystania

limitów

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych w Gminie Brzesko.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, dokonał odczytania listy oczekujących na
zezwolenia alkoholowe w detalu.
Inspektor UM w Brzesku Klaudia Najdała, przedstawiła informacje dot. utraty
dwóm podmiotom gospodarczym koncesji na alkohol w związku z podjęciem nowej
uchwały.
Przewodniczący

komisji

poprosił

o

zamieszczenie

informacji

na

stronie

internetowej urzędu, dotyczącej wpływów z koncesji oraz na co są środki
przekazane. By mieszkańcy mieli świadomość.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat wykorzystania limitów na
sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Ad.6 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji dokonał odczytania projektów uchwał, które zostały
skierowana na posiedzenie komisji.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za rok 2016.
Następnie Przewodniczący komisji odczytał pismo/ opinię prawną radcy prawnego
dot. budżetu obywatelskiego. Po dyskusji podjęto następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o skierowanie opinii prawnej dot.
budżetu obywatelskiego i przekazania tej informacji do wszystkich komisji
Rady Miejskiej w Brzesku. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 11:45

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

Protokołowała:
Inspektor mgr Joanna Szczepka

