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Protokół Nr 9/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i
Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 22 września 2017 r.
odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy
ul. Głowackiego 51.
Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych punktach porządku posiedzenia
( płyta CD) znajduje się w aktach komisji.
Komisja obradowała w składzie:
1. Radny Krzysztof Bogusz - Przewodniczący Komisji;
2. Radny Adam Kwaśniak – członek komisji;
3. Radny Piotr Wyczesany -członek komisji;
4. Radny Krzysztof Stępak –członek komisji;
5. Radny Marcin Ciurej – członek komisji;
6. Radny Bogusław Babicz – członek komisji.

Nieobecny usprawiedliwiony Radny Jerzy Gawiak – członek Komisji;

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Pani Paulina Hajdo PiMBP w Brzesku
2. Prezes MPEC w Brzesku Paweł Majewski
3. Edward Knaga TKKF Sokół w Brzesku
4. Emilia Kamińska PZEiR w Brzesku
5. Elżbieta Rosa Stowarzyszenie Zawsze Aktywni
6. Krystyna Serwin Stowarzyszenie AMAZONKi
7. Zofia Taflińska – Związek Kombatantów
Posiedzeniu Komisji przewodniczył
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Bogusz. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad – został
przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Aktywność społeczna mieszkańców – funkcjonowanie budynku dawnej
biblioteki przy ul. Puszkina jako zaplecza dla Stowarzyszeń działających na
terenie Gminy Brzesko.
2. Zakupy grupowe energii elektrycznej i mediów jako źródło oszczędności dla
Gminy.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Aktywność społeczna mieszkańców – funkcjonowanie budynku dawnej
biblioteki przy ul. Puszkina jako zaplecza dla Stowarzyszeń działających na
terenie Gminy Brzesko.
Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz przypomniał, ze powyższy temat był
dość często podnoszony przez komisje by udostępnić budynek biblioteki przy ul.
Puszkina 4 dla mieszkańców i działających tam stowarzyszeń. Miejska biblioteka
jest administratorem tego budynku poprosił o przekazanie informacji jak ten
budynek funkcjonuje i jak jest wykorzystywane przez stowarzyszenia.
Pani Paulina Hajdo przedstawiciel PiMBP w Brzesku – przedstawiła komisji
jakie jest wykorzystanie budynku przy ul. Puszkina 4 przez poszczególne
stowarzyszenia , jakie zajmują pomieszczenia , o jakiej powierzchni .Od kwietnia
ub. roku ze środków PUP Program KONSERWATOIR jest zatrudniona osoba,
która zajmuje się
utrzymaniem porządku i administrowaniem budynkiem
biblioteki jednak ta umowa teraz się kończy, a taka osoba jest potrzebna na co
zwracają uwagę stowarzyszenia.
W dyskusji omówiono min. tematy:
 zatrudnienia osoby do nadzorowania i utrzymywania porządku na terenie
budynku przy ul. Puszkina 4.; część środków na ten cel jest chętne
przekazać Stowarzyszenie Zawsze Aktywni Pani Prezes Elżbieta Rosa
przychyla się do powyższej propozycji .
Pani Paulina Hajdo przedstawiła ponadto jakie są koszty utrzymania budynku
jw. oraz zawarte umowy ze stowarzyszeniami oraz wielkość płaconego czynszu.
Pani Emilia Kamińska Przewodnicząca Związków Emerytów i Rencistów w
Brzesku – przedstawiła działalność związku

w budynku przy ul. Puszkina 4.
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Związek ma około 500 członków, jest to bardzo dobra działalność, jest z tego
powodu bardzo zadowolona , organizowane są częste wyjazdy na wycieczki
zarówno w Polsce jak i za granicą. Wszyscy członkowie związku są zadowoleni z
takiej działalności , szczególnie dziękuje za udostepnienie dla potrzeb emerytów
pomieszczeń na parterze budynku. Związek utrzymuje się ze składek , a za
organizowane wyjazdy ludzie płacą sami i korzystają. W czasie jesiennym i
zimowym organizowane są spotkania i pogadanki z różnymi lekarzami na temat
zdrowia i działań prozdrowotnych.

Zofia Taflińska Związek Emerytów i Rencistów w Brzesku odniosła się do
działalności Związku Emerytów i Rencistów w Brzesku , gdzie prowadzona
działalność ma na celu umilenie życia osób na emeryturze. Atmosfera tam
panująca jest bardzo rodzinna , osoby które mają jakieś potrzeby zawsze
otrzymują pomoc i propozycje ich rozwiązania, oraz właściwą odpowiedź. Jest to
wspaniała organizacja.
Krystyna

Serwin

Stowarzyszenie

Brzeskie

AMAZONKI-

przedstawiła

działalność stowarzyszenia jw. Stowarzyszenie
prowadzi działalność
prozdrowotną –przedstawiła jaką i profilaktyką w zakresie badań USG piersi.
Kilka stowarzyszeń zwróciło się z prośbą do Burmistrza Brzeska by w budynku na
Puszkina 4 tam gdzie miało być muzeum przeznaczyć na ogólnie przyjętą
działalność senioralną – przedstawiła jak by miało to wyglądać i aby z tej Sali do
ćwiczeń mógł każdy z ulicy skorzystać, nie tylko stowarzyszenia. Chcieliśmy by ta
działalność była ogólnie dostępna , takie było i jest nasze założenie bo chcemy z
tego skorzystać. Problem jest w tym, że nasze stowarzyszenia wystąpiły do
gminy o dotacje na działalność. Otrzymujemy te środki w formie konkursów, z
tym tylko iż ogłoszenie konkursów następuje na koniec maja a rozstrzygniecie na
koniec czerwca , czyli całe pół roku jesteśmy bez pieniędzy. Jednorazowo za
media i inne koszty płacimy około 400 złotych , gdzie dla jej stowarzyszenia to są
naprawdę duże pieniądze tym bardziej, że nie jest to siedziba stowarzyszenia,
my tylko prowadzimy tam działalność w określone dni na rzecz społeczeństwa.
Jest to taka kwestia, że prowadzimy działalność społecznie to jeszcze musimy za
to płacić ze swoich składek.
Radny Krzysztof Bogusz przypomniał, że już wielokrotnie komisja wnioskowała
by te konkursy były wcześniej ogłaszane i rozstrzygane ponieważ żadne
stowarzyszenie nie jest w stanie tak długo – do połowy roku funkcjonować bez
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środków. Ma nadzieję, że w tym roku będzie już inaczej tym bardziej, że został
zakupiony nowy program WITKAC.

Elżbieta Rosa Stowarzyszenie Zawsze Aktywni - odniosła się do bardzo
dobrej działalności Stowarzyszenia Amazonka , jest to stowarzyszenie, które
ratuje życie.
W krótkiej dyskusji z zaproszonymi gośćmi komisja odniosła się do tematu
sposobu finansowania stowarzyszeń , zmiany terminów przydziału dla nich
środków finansowych na działalność oraz możliwości innego usytuowania
pomieszczeń na dole by były lepiej wykorzystywane.

Edward Knaga Stowarzyszenie SOKÓŁ – przedstawił działalność stowarzyszenia
w budynku
biblioteki przy ul. Puszkina 4 . Stowarzyszenie dzieli swoje
pomieszczenia łącznie ze Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej , zwrócił uwagę na
pilną potrzebę zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursów mających na celu
przydział środków finansowych na działalność.
Elżbieta Rosa Stowarzyszenie zawsze Aktywni przedstawiła komisji
działalność
stowarzyszenia,
stowarzyszenie
dzieli
pomieszczenie
ze
stowarzyszeniem AMAZONKI. Pani Rosa zwróciła uwagę na potrzebę
uruchomienia dodatkowej ubikacji jak również istnieje potrzeba podłączenia
Internetu do budynku. Stowarzyszenie działa i finansuje swoje wydatki ze
składek członkowskich , wszystkie działania są wykonywane w ramach
wolontariatu . Najważniejszą sprawą jest zmiana terminu ogłaszania konkursów
na finansowanie działalności stowarzyszeń, najlepiej gdyby te konkursy były
ogłaszane w miesiącu grudniu.
Po dyskusji komisja podjęła wnioski i wyraziła opinie o treści:
1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o bieżące naprawy i izolację
pomieszczeń na parterze budynku dawnej biblioteki przy ul. Puszkina.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wcześniejsze
rozpoczęcie procedury konkursowej dot. rozdysponowania środków na
prowadzenie działalności przez Stowarzyszenia i Kluby Sportowe oraz
uruchomienie tej procedury najpóźniej w miesiącu grudniu br. Głosowano
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jednogłośnie
3. Komisja wnioskuje o rozeznanie
możliwości prawno – organizacyjnych
finansowania kosztów utrzymania budynku przy ul. Puszkina 4 z pominięciem
przekazania środków na ten cel do Stowarzyszeń. Głosowano jednogłośnie
4. Komisja wnioskuje o montaż ogólnodostępnego Wi-Fi przy ul. Puszkina 4 oraz
zakup zestawu do monitoringu. Głosowano jednogłośnie

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie PiMBP
w Brzesku środków finansowych na zatrudnienie konserwatora oraz
administratora budynku przy ul. Puszkina 4. Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący

Ad.2. Zakupy grupowe energii elektrycznej i mediów jako źródło
oszczędności dla Gminy.
Na zapytanie radnego Krzysztofa Bogusza dot. zakupów grupowych energii
elektrycznej i mediów jako źródło oszczędności dla Gminy w jednostkach
budżetowych Gminy Brzesko wyczerpujących odpowiedzi udzielił Prezes MPEC w
Brzesku Paweł Majewski . ( CD 1:17 ) Pan Prezes Paweł Majewski przedstawił
plany związane z zakupem energii elektrycznej i gazu dla jednostek
podlegających Gminie Brzesko, jakie wystąpiły oszczędności z tytułu zakupu gazu
i energii elektrycznej dla całej grupy , te oszczędności są bardzo znaczące i
wymierne. Ponadto Pan Prezes poinformował o planach w zakresie inicjatywy
utworzenia Klastera energii w skład którego będą wchodzić MPEC i MPK.
Po krótkiej dyskusji opinia komisji:
Komisja zapoznała się z informacją Prezesa MPEC w Brzesku na temat planów
związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu dla jednostek podlegających Gminie
Brzesko i pozytywnie opiniuje przedstawioną informacje. Głosowano jednogłośnie

Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8.00 – 10.30

Przewodniczący Komisji
mgr Krzysztof Bogusz

protokołowała:
Inspektor BRM w Brzesku
Marta Kółkowska

