PROTOKÓŁ Nr 4/2018
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
23 maja 2018 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
w składzie:

Obywatelskich

Porządku

Publicznego

i

Promocji

obradowała

1. Radny Krzysztof Bogusz – Przewodniczący komisji;
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 Bogusław Babicz- członek komisji;
7. Radny Marcin Ciurej – członek komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber
2. Dyrektor PiMBP Karina Legutek

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Poinformował
członków komisji, aby punkt dot. budżetu obywatelskiego, przełożyć na
następne posiedzenie komisji. Następnie porządek wraz ze zmianami został
przyjęty jednogłośnie, jak niżej:

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Analiza sprawozdania funkcjonowania MOK i PiMBP za 2017 r.
2. Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2018.
3. Sprawozdanie z działalności Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej
– informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.
Informacje nt. stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

4. Przyjęcie protokołu z dnia 23 marca 2018r.
5. Sprawy bieżące.
Ad.1 Analiza sprawozdania funkcjonowania MOK i PiMBP za 2017 r.
Dyrektor MOK Małgorzat Cuber– przedstawiła komisji wykaz zrealizowanych przez
MOK zadań ,informacje na temat realizowanych projektów, działalność Muzeum
Ziemi

Brzeskiej,

współpraca

Wyszczególniła jakie

z

pozostałymi

jednostkami

kulturalnymi.

zajęcia artystyczne są prowadzone w ciągu całego roku

w MOK ,spotkania UTW, możliwości ośrodka zorganizowania imprezy muzycznej „
Muzyczny Rynek”. Pani Dyrektor przestawiła komisji program obchodów Dni
Brzeska w miesiącu czerwcu, pozyskiwanie środków finansowych.
Dyrektor

PiMBP

Karina

Legutek-

przedstawiła

komisji

sprawozdanie

z funkcjonowania PiMBP za rok ubiegły. Omówiła również nowe technologie,
które zostały wdrożone przez placówkę, o współpracy z MOK oraz innymi
jednostkami.
W dyskusji poruszono temat problemu korzystania z toalet w RCKB jak szalety
miejskie i o sposobie rozwiązania tego problemu, zakupu samochodu dla MOK
w leasing.
Na posiedzenie komisji przybył Kierownik GKOŚ Henryk Piela.
Poruszono temat, wydłużenia otwarcia szalet miejskich w okresie letnim oraz
wybudowaniu na placu targowym nowych szalet.
Po dyskusji w/w tematów komisja przyjęła następujące wnioski i opinie:
Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku
oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Brzesku, komisja

pozytywnie oceniła działalność tych placówek. Głosowano jednogłośnie.
Komisja zapoznała się z ofertą Dni Brzeska 2018 i pozytywnie je oceniła.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydłużenie godzin funkcjonowania
toalet miejskich przy Ogródku Jordanowskim w okresie letnim tj. (od miesiąca
kwietnia do końca września). Głosowano jednogłośnie.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup samochodu dostawczego
w leasing na potrzeby PiMBP w Brzesku ora MOK w Brzesku i podjęcie tych
decyzji niezwłocznie. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie w projekcie budżetu
2019 zwiększonych potrzeb kadrowych PiMBP w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej
– informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.
Informacje nt. stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Inspektor OCKW Ireneusz Węglowski omówił informacje dot. działalności obrony
cywilnej za rok 2017 oraz bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie Gminy
za 2017 rok.

Po dyskusji i analizie podjęto następujące opinie:
Komisja przyjęła do wiadomości informacje z Wydziału Obrony Cywilnej Urzędu
Miejskiego

w

Brzesku

dotyczącą

stanu

zabezpieczeń

przeciwpożarowych

i pozytywnie oceniła działania w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie.
Komisja zapoznała się z pisemnymi sprawozdaniami Policji oraz Straży Pożarnej
w

zakresie

stanu

porządku

i

bezpieczeństwa

publicznego

za

rok

2017

i pozytywnie oceniła te działania. Głosowano jednogłośnie.
Ad.4 Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 23 marca 2018r.
Protokół z dnia 23 marca 2018r. został poddany pod głosowanie- został
przyjęty jednogłośnie.
Ad.5 Sprawy bieżące. Brak.
Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 9:35

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na
nośniku informacji(płyta CD), która znajduje się

w aktach komisji.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Bogusz
Protokołowała:
Inspektor
mgr Joanna Szczepka

