Protokół Nr 7/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
27 lipca 2017 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy
ul. Głowackiego 51.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
•
•
•
•
•
•

Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicząca Komisji;
Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji;
Radna Maria Kucia – Członek Komisji;
Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji
Radny Krzysztof Bogusz - członek Komisji;
Radna Maria Kadziołka –członek komisji.
•

Nieobecni usprawiedliwieni: Radny Marcin Ciurej, Radny Leszek
Klimek – Członkowie Komisji

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
•
•
•
•

Burmistrz Grzegorz Wawryka;
Sekretarz Stanisław Sułek;
Kierownik Rafał Najdała;
Prezes SM w Brzesku pan Marek Klatka.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji
Radna Barbara Borowiecka powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu
komisji.
Na podstawie listy obecności przewodnicząca stwierdziła prawomocność
obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie
Przewodnicząca komisji
Barbara Borowiecka
przedstawiła
proponowany porządek posiedzenia komisji. Zapytała, czy są uwagi ,zmiany do
porządku posiedzenia komisji – uwag członków komisji brak.
Za przedstawionym porządkiem posiedzenia komisji głosowano jednogłośnie
jak niżej:
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1. Przyjęcie

projektu

uchwały

w

sprawie

wyznaczenia

obszarów

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko.
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne
wnioski.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka poinformowała, że z racji tego iż
przedłożony do opinii komisji projekt uchwały dot. wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko dlatego został
zaproszony na posiedzenie komisji Pan Kierownik Rafał Najdała, który
przedstawi komisji uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.
Kierownik Rafał Najdała rozdał komisji przedmiotowy projekt uchwały w
wersji papierowej.
Radna Barbara Borowiecka dodała, że uczestniczyła w spotkaniu
konsultacyjnym dotyczącym Programu Rewitalizacji, uczestniczyli również
pan Kierownik Najdała, Pani Kinga Szapel – Zachara oraz dwie Panie –
mieszkanki.
Pan Rafał Najdała
poinformował, że przedmiotowe konsultacje zostaną
zakończone dopiero w dniu jutrzejszym ewent. W poniedziałek zostanie
przedstawione finalne rozstrzygniecie konsultacji. Zakłada, że w tym
temacie nie powinno się już nic zmienić jednak konsultacje które odbyły się
w trakcie przyniosły zmiany w stosunku do dzisiejszej prezentacji, chodzi
głównie o załącznik graficzny. Robimy to po raz kolejny ponieważ Urząd
Marszałkowski stwierdził, że po raz kolejny są uchybienia w naszym
dokumencie, który zleciliśmy firmie zewnętrznej, która działa jak działa. Ta
sprawa jego również w jakiś sposób bulwersuje bo nie ukrywa, że chciałby by
ten temat został już zakończony. Pan kierownik przybliżył w jaki sposób
nastąpiło opracowanie takiego dokumentu w innych gminach. Ponadto pan
kierownik przedstawił jak układała się współpraca gminy z firmą
opracowującą przedmiotowy program rewitalizacji. Kiedy dokument został
opracowany i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego, Urząd stwierdził, że
zostały źle wyznaczone obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Urząd
Marszałkowski przejrzał wyniki badań w kilku obszarach społeczno –
gospodarczych i uznano, ze dane miejsce powinno się zakwalifikować do
obszaru zdegradowanego, inne natomiast nie. Wyniki badań, które
przedstawiła nasza firma wskazują na to, że w Brzesku powinny być 4 obszary
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zdegradowane, w sołectwach winien być jeden taki obszar , przy czym nie tak
jak robiliśmy to do tej pory, że wyznaczaliśmy część osiedli i część sołectw
dlatego iż badania statystyczne dotyczyły całego osiedla i całego sołectwa.
W związku z tym do obszarów zdegradowanych musimy zaliczyć całe osiedla i
jedno całe sołectwo Jadowniki bo tak mówią liczby. W związku z powyższym
to co tutaj dzisiaj przekazuje już jest do zmiany , dzisiaj to omówi ale
podczas sesji dokona zmiany, będzie ona polegała na zmianie załącznika
graficznego. Nie przekazuje tej mapy, którą finalnie przedstawi na sesji
dlatego, że odpowiedź z UM firma otrzymała już w trakcie konsultacji.
Konsultacje się rozpoczęły wg. opinii radcy w trakcie konsultacji nie można
zmienić mapy dopiero na sesji taka zmiana może być dokonana już po
zakończeniu konsultacji. Na ostatnim spotkaniu jako mieszkaniec zgłosił
uwagi, przyjęliśmy je wszystkie i filialnie treść uchwały się nie zmieni ale
zmieni się załącznik, który będzie tak wyglądał – pokazał komisji
przedmiotową mapę. Dokument musi być przygotowany dla całości, jeśli go
przyjmie UM to uprawnia go do ubiegania się o środki pozabudżetowe w
osobnych naborach dla miasta i osobnym naborze dla terenów wiejskich.
Obowiązywała tabela, która przyznawała punkty osobno sołectwo i osobno
osiedlom i z tej tabeli wyszło, że z sołectw kwalifikują się tylko Jadowniki
bo pozostałe sołectwa mają niższą liczbę punktów ujemnych. Taka sama
sytuacja dotyczy miasta i może się to nam wydawać kontrowersyjne z różnego
tytułu jednak firma przeprowadziła badania w danych obszarach z dostępnych
danych statystycznych, które są oficjalne i na nich należy się opierać.
Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę, znając problemy mieszkańców że
dane statystyczne nie są całkowitym odzwierciedleniem stanu faktycznego.
Pan Rafał Najdała - informuje dalej, ta punktacja i decyzja z UM dot.
terenów miejskich , wskazuje, że powinniśmy do obszarów zdegradowanych
wyznaczyć 3 osiedla – Osiedle Kościuszki – Ogrodowa, Stare Miasto i
Okocimskie. Tylko te osiedla mogą występować jako zdegradowane i tylko na
tych osiedlach zgodnie z ustawą i zapisami rewitalizacyjnymi może być
wyznaczony obszar rewitalizacji. Nie ma obowiązku by na każdym osiedlu czy
sołectwie zdegradowanym musi występować obszar rewitalizacji , jeżeli go
wyznacza gmina to tylko i wyłącznie na tych osiedla, które zostały
wyznaczone jako zdegradowane czyli w Brzesku Stare Miasto, Okocimskie i
Kościuszki - Ogrodowa. Obszary rewitalizacji w stosunku do uchwalonych są
tylko w małym stopniu zmienione co nie ma większego znaczenia w przypadku
3|Strona

sołectwa Jadowniki – przybliżył te zmiany , ale w przypadku Brzeska i
mówimy tutaj o miejscu, które jest przewidziane pod park wypoczynku
zmuszeni byliśmy, zgodnie z sugestiami UM , zostawić ten obszar pierwotny
ale powiększyć go o budynki zamieszkałe gdzie zdecydowaliśmy się włączyć
do tego terenu 4 bloki( wskazał na mapie). Te 4 budynki przylegają
bezpośrednio do terenu planowanej budowy parku wypoczynku dlatego zostały
włączone. Skoro liczby pokazują, że tylko te osiedla mogą być uznane za
zdegradowane i tylko na tych osiedlach mógłby być wyznaczony obszar
rewitalizacji w związku z tym do osiedla Kościuszki – Ogrodowa został
włączony ten obszar na którym ma powstać park , tym bardziej że od wielu lat
są kłopoty z wyznaczeniem granicy osiedlowej , przedstawił z jakich map
korzystał w tym przypadku, były to mapy będące propozycja granicy.
Działając na podstawie uchwalanych statutów
osiedli , gdzie do Statutu
Osiedla Kopaliny – Jagiełły i Kościuszki – Ogrodowa brak jest mapki i w
związku z powyższym, gdzie w statucie ta granica jest opisana ulicami
pozwolił sobie na dowolność i na potrzeby tego projektu ustawić sam tą
granicę tuż pod Carrefourem. W przypadku kiedy granica jest opisowa
ulicami, a pomiędzy ul. Ogrodową i ul. K. Jadwigi jest niezabudowana
przestrzeń.
Radna Barbara Borowiecka – wyjaśniła iż wcześniej część osiedla Jagiełły
zostało zaliczone do miejsc zdegradowanych i rewitalizacji, teraz nie. Teren
pod budowę parku administracyjnie podlega pod osiedle Kopaliny – Jagiełły .
Posiada taką dokumentację, przekazaną od byłego Przewodniczącego osiedla
pana Edwarda Knagi.
Radna Maria Kucia - odpowiedziała, nie pod Osiedle Jagiełły ponieważ zawsze
tak było od kiedy pamięta , że ul. Piaskowa stanowiła granicę.
Kierownik Rafał Najdała dodał, że wypisane są ulice Osiedla nie ma mapy i ul.
Królowej Jadwigi należy do Osiedla Jagiełły , a ul. Ogrodowa do Osiedla
Kościuszki – Ogrodowa i to co jest pomiędzy, pozwolił sobie na własną
interpretację ale dla dobra projektu i utrzymania szans złożonego wniosku.
Nie chce być stroną decydującą o podziale administracyjnym naszego miasta
i robi to dla dobra mieszkańców. Ustawa wyraźnie mówi że obszar
rewitalizacji musi się znajdować w obszarze zdegradowanym i gdyby się
okazało, że ta linia zostanie przesunięta w dół i ten obszar na którym ma się
znajdować park znajduje się na osiedlu Jagiełły, które nie zostało
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wyznaczone do obszaru zdegradowanego

to wówczas nie mamy nawet prawa

aplikować o środki na ten park. Uznałem to za dobro wyższe , po konsultacji z
Panem sekretarzem uznaliśmy iż sytuacja jest trudna by na podstawie
zapisów statutowych osiedli precyzyjnie wyznaczyć granicę. Zapoznał się
dzisiaj z wielką mapą z 1999 roku na której narysowana jest granica i ta
granica przebiegała w ten sposób, że miejsce pod park należy wówczas jeszcze
do Jagiełły – wyraźnie jednak na tej mapie pisało „ projektowany przebieg
granic”. Był to zapewne kolejny etap kiedy próbowano dojść do ładu z tym
podziałem administracyjnym.
Radny Grzegorz Kolbusz zapytał, jeśli uda nam się dojść do ładu i ustalić te
granice i okaże się, ze ten park należy do Osiedla Kopaliny - Jagieły to co
wówczas?.
Sekretarz Stanisław Sułekosiedli w mieście.

odpowiedział na pytanie dot. ustalenia granic

Radny Grzegorz Kolbusz zgłosił wniosek o przegłosowanie jednolitych granic
na osiedlach , bo nie wyobraża sobie takiej sytuacji, że nie wiemy do kogo
należy działka i nagle mamy podjąć decyzję i kogo się będziemy pytać.
Sekretarz Stanisław Sułek- odpowiedział, że jest to pierwsza sytuacja gdzie
mamy wątpliwości do którego osiedla należy działka. Przybliżył w jaki
sposób mogłoby to się odbywać.
Radny Grzegorz Kolbusz dla niego jest bardzo ważne gdzie na jego osiedlu ta
granica przebiega , zna mniej więcej te granice ale też by chciał wiedzieć
którędy przebiega i do czego ma się odnosić.
Radna Barbara Borowiecka – nawiązała do wcześniej dyskusji przypomniała,
że składała wniosek dot. budowy parku wypoczynku i rekreacji , wniosek ten
był konsultowany z mieszkańcami. Zgłoszony i przedstawiony do
zaopiniowania Radzie Miejskiej, po konsultacjach z mieszkańcami. Mieszkańcy
brali udział w konsultacjach Programu Rewitalizacji, zgłaszano problemy i
było oczywiste iż wszystkie te podpisy świadczyły o tym, że mieszkańcy
osiedla tego oczekują. Teren administracyjnie, tak jak miała przekazane,
podlega pod Osiedle Kopaliny Jagieły, dla wszystkich mieszkańców jako
Gminny Park Wypoczynku i Rekreacji, teren gminny , zadanie gminne i
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większa możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych by wniosek mógł być
realizowany. Uczestniczyła we wszystkich
spotkaniach konsultacyjnych
Programu Rewitalizacji, mamy zmiany, wniosek, podpisy mieszkańców osiedla
Jagiełły podłączone do osiedla Ogrodowa- Kościuszki. Jako Przewodnicząca
Osiedla musi te zmiany przedstawić i wytłumaczyć mieszkańcom, że jest to
tylko na potrzeby przyjęcia programu rewitalizacji i możliwości pozyskania
funduszy na wniosek już złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Myśli, że
będzie to bez dalszych konsekwencji odnośnie granic osiedla . Będzie to
miejsce publiczne dla wszystkich mieszkańców. Prosi by taki zapis był
zawarty w dokumentacji. Diagnozowanie miejsc kryzysowych na osiedlu się
odbyło, problemy zgłoszone, a wniosek budowa parku jako cel by rozwiązywać
te problemy, statystyki to jedno, ale oczekiwania mieszkańców to drugie.
Uwzględniała ten wniosek ze względu na dużą intensywność zabudowy i ilość
mieszkańców na bardzo tym terenie. Tak uważała i dalej tak myśli iż
miejscem kryzysowym jest Osiedle – Jagiełły [część] jest konieczność
także ze względu na terminy by przyjąć program rewitalizacji to na pewno
tak musi być , wniosek jest złożony w UM. Zapytała Pana Kierownika Najdałę
czy nie ma możliwości by uwzględnić Osiedle Ogrodowa i Osiedle Jagiełły.
Kierownik Rafał Najdała
odpowiedział iż zdaje sobie sprawę, że pani
przewodnicząca poczyniła wiele starań by taki park powstał. Przypomniał
jakie zostały przeprowadzone badania w tym zakresie oraz w jaki sposób
przedmiotowy dokument został opracowywany.
Radny Grzegorz Kolbusz stwierdził, że granice osiedli w chwili obecnej są
płynne i należy złożyć wniosek o ich uregulowanie.
Radna Maria Kadziołka – przypomniała, że 5 lat temu składała taki wniosek.
Radna Barbara Borowiecka , mając na względzie to, że wniosek budowy parku
wypoczynku i rekreacji jest w trakcie przyjęcia Programu Rewitalizacji i
jego oceny i zostaje tak tylko na zaistniałe potrzeby bez zmian granic.
Na
zapytanie
odpowiedział
Kierownik
Rafał
Najdała
zasugerował
wstrzemięźliwość w tym zakresie. Ma nadzieję, że za około miesiąc zostanie
uchwalony filialny dokument , zdaje sobie sprawę, że ten dokument nie mówi o
podziale administracyjnym miasta bo o tym nie może być mowy. Do momentu
kiedy rozstrzygnie się sprawa na tak lub nie w stosunku do złożonego wniosku
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wolałby tego tematu nie ruszać.
Radna Maria Kądziołka przypomniała, że 5 lat temu złożyła wniosek o
uregulowanie granic osiedli jeśli chodzi o granice pomiędzy Osiedlem
Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny Jagiełły jednak spotkał się z taką a nie
inna odpowiedzią.
Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, wniosek powyższy nie został
przyjęty przez mieszkańców osiedla Jagiełły na zebraniu Ogólnym
mieszkańców. Decyzją mieszkańców była uchwała Zarządu i brak zgody na
zmianę granicy istniejącej. Przedstawiła pismo z 2013 roku UM w odpowiedzi
na pismo właścicielki prywatnej działki, gdzie miała powstać zabudowa
garażowa, Urząd Miasta przekierował pismo do Przewodniczącego osiedla
Pana Edwarda Knagi i zarządu osiedla o decyzje i o opinie w tej sprawie.
W tym dokumencie była także mapa i zaznaczona granica osiedla -chodnik
przy blokach i na tym się opiera. Nie wie jaką dokumentację posiada Pan
Sekretarz, informacje i dokumentacja została przekazana i uważa ze decyzja
mieszkańców na ogólnym zebraniu jest ważna.
Kierownik Rafał Najdała – przepisy mówią, że przez 5 lat ten park mamy
utrzymać. Jest to ruchomy dokument i np. za rok można przeprowadzić
kolejne badania i może się okazać np. że Osiedle Kopaliny – Jagiełły jest
zdegradowane i go przyłączymy. Zaleca by do końca procedowania wniosku w
UM nie dotykać tego tematu.
Radna Barbara Borowiecka zwróciła się z zapytaniem, że jeśli
program
zostanie przyjęty , to w ciągu kolejnych lat można przeprowadzić ponowne
badania miejsc kryzysowych i wyznaczanie miejsc zdegradowanych, myśli o
możliwościach na osiedlu Jagiełły.
Kierownik Rafał Najdała odpowiedział - Program Rewitalizacji ma służyć
całej gminie i wytyczeniu reform, ma to być dokument żywy, modyfikowany w
dwuletnich odstępach czasowych . Przybliżył jak to będzie przebiegało w
kolejnych latach. Mogą zostać wyznaczone nowe obszary zdegradowane
ciągu tego okresu czasu.

w

Radna Maria Kądziołka- kontynuuje dalej swoją poprzednią wypowiedź w
sprawie ustalenia granic osiedla. Złożyła wniosek by te granice zmienić i by
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były one widoczne . Od zarania istnienia Brzeska zawsze granice Osiedla
Kościuszki – Ogrodowa sięgały obecnej ul. Królowej Jadwigi, dawniej była to
ulica Piaskowa. Tak się stało, że ta sprawa do dziś nie została uregulowana.
Sekretarz Stanisław Sułek dodał, że zawsze granice przebiegały drogami.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że jeżeli temat granic był
nie
uregulowany od wielu lat, a ustalane zostały granice sołectw
i osiedli na terenie gminy i miasta, ten temat nie został rozstrzygnięty ze
względu na decyzję mieszkańców, wiec zostawmy ten temat tak jak jest i
tylko na potrzeby programu rewitalizacji.
Kierownik Rafał
Najdała uświadomił iż wnioskowanie o
budowę parku
wypoczynku to nie jest sprawa samego tylko tego dokumentu tylko jest to
konkurs w czasie którego możemy odpaść. Bierze takie ryzyko również pod
uwagę i daje do zrozumie iż to, że z sukcesem przepchniemy program
rewitalizacji to dalej nie jest to końcowy sukces.
Radna Maria Kadziołka zwróciła uwagę , że tam chodzi również o drogi i całą
infrastrukturę techniczną.
Do wypowiedzi radnej ustosunkował się Kierownik Rafał Najdała. Ponadto Pan
Kierownik Najdała oraz Burmistrz Grzegorz Wawryka odnieśli się do zapytania
radnej Borowieckiej w temacie
wykonanej pracy przez firmę zewnętrzną
opracowującą przedmiotowy program rewitalizacji.
W dalszej dyskusji komisja omówiła temat ustalenia granic osiedli min.
Osiedla Kościuszki – Ogrodowa i Kopaliny Jagiełły oraz pracy firmy
zewnętrznej jw. i pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel.
Radna Barbara Borowiecka – przypomniała,
że w chwili kiedy składała
wniosek bardzo jej zależało by były możliwości pozyskania funduszy na
budowę parku w ramach szybszej realizacji tego zadania. Jako radna ,
Przewodnicząca Osiedla zna problemy i oczekiwania mieszkańców. Uważa, że
ten wniosek dobrze się wpisuje w program rewitalizacji i byłby rozwiązaniem
wielu problemów dotyczących osiedla Jagiełły, a w tej chwili ma wątpliwości
przypisany został wniosek do osiedla Ogrodowa -Kościuszki przygotowany
wyłącznie z podpisami mieszkańców osiedla Jagiełły, zdiagnozowane inne
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problemy na osiedlu Ogrodowa bez udziału i poparcia. Ważne by był
pozytywnie oceniony z korzyścią dla wszystkich mieszkańców .
Następnie przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały jw., a Kierownik
Rafał Najdała odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. Ponadto pan
kierownik
poinformował,
że
po
zakończeniu
konsultacji
zostanie
przygotowana zgodnie z opinią prawną nowa mapa stanowiąca załącznik do
przedmiotowej uchwały i przekazana na sesji radnym w zmienionej wersji.
Opinia komisji:
1. Pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna projekt uchwały w
sprawie
wyznaczenia
obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji Gminy Brzesko. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 1
wstrzymujący
Ad.2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne
wnioski.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka odczytała treść pisma w
sprawie braku możliwości realizacji budowy chodnika w Sterkowcu.
Radny Krzysztof Bogusz wyjaśnił, że nie można otrzymać wszystkich
dokumentów by móc wystąpić o pozwolenie na budowę chodnika. Radny
przedstawił jakie zapadły wstępne ustalenia w sprawie przeniesienia
środków na budowę chodników w innych sołectwach. Pan Starosta
zaproponował odbycie spotkania w dniu 2 sierpnia br. w tej sprawie. Są
propozycje by te środki zadysponować na budowę chodnika w Sterkowcu
od stacji PKP w kierunku Jadownik, by środki pozostały na sołectwie.
Radna Barbara Borowiecka zapytała czy Rada Sołecka zwróciła się z
ponowną prośbą do pana Starosty w tej sprawie.
Radny Krzysztof Bogusz odpowiedział, że jeszcze nie ponieważ jest to
nowy temat. W chwili obecnej trwają prace scaleniowe gruntów
Sterkowcu i nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę jeśli zostaną
naniesione zmiany w KW. Zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o
zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na to zadanie.
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Po dyskusji wniosek komisji:
W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Brzesku w sprawie budowy
chodnika w Sterkowcu, przedstawionego i uzupełnionego o informacje
radnego, przedstawiciela Sterkowca mając na uwadze zaplanowane
spotkanie w tym temacie w dniu 2 sierpnia br., Komisja Rewizyjna wyrazi
opinię po otrzymaniu dodatkowych informacji, a także stanowiska RS
wsi Sterkowiec. Głosowano jednogłośnie
Ponadto Pani Radna Barbara Borowiecka przedstawiła pismo z dnia 17
lipca br. jakie wpłynęło do Rady Miejskiej w Brzesku do wiadomości,
anonimowe pismo mieszkańca Osiedla Jagiełły w sprawie dot. rozwiązania
problemu związanego z bezpieczeństwem mieszkańców osiedla blok Nr 9.
Radna dodała, że pismo zostało skierowane do wielu osób i także do niej
nie przewodniczącej osiedla tylko radnej, brakuje tu tylko jej jeszcze
jednego adresata pana Edwarda Knagi, byłego przewodniczącego osiedla
obecnie radnego, a przede wszystkim mieszkańca tego bloku. Jako
przewodnicząca osiedla zna problem, wie o zgłoszeniach i twierdzi ,że
problem jest monitorowany, jest w stałym kontakcie z dzielnicową
osiedla .Także po otrzymaniu tego listu wielokrotnie rozmawiała w tej
sprawie i wspólnie szukamy rozwiązań oraz systemu naprawczego .
Problem jest jednak nie ma on odzwierciedlenia zapisu na mapie
zagrożeń. Pan Marek Krawczyk kierownik Dzielnicowych na prośbę ustnie
przedstawił dzisiaj
informacje dotyczące tych interwencji, w ciągu
roku było
12 anonimowych zgłoszeń, a w tym połowa nie
potwierdzających się. Uciążliwością jest dla mieszkańców fakt stania
tych osób
przed klatką picie piwa i używanie wulgarnych słów
zakłócanie spokoju mieszkańców prosiła o przestrzeganie regulaminu
porządku domowego SM , będzie się starała dalej z nimi rozmawiać by ten
problem rozstrzygnąć. To 5 mężczyzn, stojących pod klatką u kolegi ,
którzy twierdzą iż nic złego nie robią , a anonimowe zgłoszenia mówią
co innego. Interwencje częste na zgłoszenia.
Zaproszony przez panią Przewodniczącą Komisji Prezes SWM pan Marek
Klatka w swojej wypowiedzi przedstawił min. jakie są problemy i
uciążliwości na terenie osiedla Jagiełły i każdego innego osiedla i
budynku którymi administruje SM. Problem na osiedlu Jagiełły blok nr 9
jest znany SM – przedstawił jakie SM ma możliwości by tam
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interweniować. Niepokojący w ostatnim czasie jest również fakt wzrostu
chuligaństwa na osiedlach, szczególnie jeśli chodzi o „graficiarzy” ,
bardzo go to niepokoi ponieważ zostały wykonane nowe elewacje na
budynkach wielorodzinnych , które notorycznie są niszczone. Ponadto
pan Prezes uważa, iż należy zastanowić się wspólnie nad odpowiednimi
działaniami prewencyjnymi
gminy i SM ponieważ te zachowania są
naganne i przeszkadzają mieszkańcom.
Radna Barbara Borowiecka – w dalszej dyskusji - te wszystkie problemy
są znane, czy realne do całkowitej likwidacji przy
zaplanowanym
procesie naprawczym tego nie wie, będziemy się starali zminimalizować
złe zachowania, poprosiła o wspólne spotkanie z dzielnicową, by
wspólnie tą sytuację przeanalizować i rozwiązać.
Radna Maria Kucia na własnym przykładzie przedstawiła jakie występują
uciążliwości na osiedlu jeśli chodzi o grę w piłkę, co jest za
przyzwoleniem rodziców i przy pełnej akceptacji młodych mam.
Marek Klatka Prezes SM odpowiedział- tyle jest boisk sportowych na
terenie miasta z których można korzystać jednak dzieci korzystają z
innych miejsc do gry w piłkę. W tej sprawie jest wiele interwencji
mieszkańców Osiedla Jagiełły.
W krótkiej dyskusji omówiono temat usytuowania boisk do gry w piłkę na
osiedlach i niszczenia mienia.
Radny Grzegorz Kolbusz przybliżył jakie nowe rozwiązania w zakresie
oznakowania wprowadzono na Osiedlu Brzezowieckie i jaka była reakcja
mieszkańców osiedla.
Radna Barbara Borowiecka przybliżyła jakie prowadzone są postępowania
w związku z interwencją policji na osiedlu , zakłócaniu spokoju przez
osoby nietrzeźwe i gry w piłkę na placu zabaw ,zgłaszane uciążliwości
przez mieszkańców , interwencji policji , 3-4 razy dziennie.
Radny Krzysztof Bogusz – osobiście był świadkiem takiego spotkania
przed blokiem , nie do końca dobrze to wygląda i rozumie osobę która
napisała ten anonim
bo zaczyna być to uciążliwe i mieszkańcy się po
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prostu boją i nie jest dobrze.

Należy się zastanowić czy nie należy

zamontować kamery monitorującej.
Radna Barbara Borowiecka –
stwierdziła, oczywiście tak jednak
mieszkanie
w bloku , 10 rodzin w klatce, różni mieszkańcy, różne
sytuacje zupełnie inaczej niż w domu jednorodzinnym, ludzie którzy
decydują się na życie w bloku muszą umieć żyć w społeczeństwie ,
Radny Kazimierz Sproski – przypomniał w których godzinach
jest
dostępne boisko ORLIK dla wszystkich mających chęć do korzystania z
boiska. Radny odniósł się również do zachowania się młodzieży na
boisku.
Radna Maria Kądziołka przybliżyła postępowanie policji w czasie kiedy
zgłasza np. uszkodzenie urządzeń zabawowych na placach zabaw Osiedla
Kościuszki – Ogrodowa.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości anonimowe pismo mieszkańca
Osiedla Kopaliny - Jagiełły w Brzesku.
Grzegorz Kolbusz przybliżył jak temat zakłócania spokoju na osiedlu
przez osoby nietrzeźwe został rozwiązany.
Ponadto radny przedstawił problem zamontowanych w ostatnim czasie
czujników jakości powietrza, które nie działają. Należy podjąć wniosek
by sprawdzić jaka jest tego przyczyna.
W dyskusji omówiono problem jak wyżej.
Ponadto radny zawnioskował o wsparcie finansowe przez Burmistrza
Brzeska dla Pana H.Z mieszkańca Brzeska. Uzasadnił swój wniosek.
W krótkiej dyskusji komisja przeanalizowała możliwości
pomocy finansowej dla Pana H.Z.

udzielenia

Po dyskusji wnioski komisji.
Po przedstawionej informacji, w związku z przedstawionym wnioskiem na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisja zwraca się z prośbą do
Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości wsparcia dalszej kariery
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Pana H.Z. mieszkańca Brzeska. Głosowano jednogłośnie
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 12.00 do 14.45
Pełna dyskusja komisji znajduje się na płycie CD – stanowi załącznik do
protokołu komisji.

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej RM w Brzesku
……………………………………………………………
Barbara Borowiecka

Protokół opracowała:
Inspektor Marta Kółkowska
Biuro Rady Miejskiej w Brzesku
Inspektor Marta Kółkowska
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