PROTOKÓŁ Nr 6/2018
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
20 lipca 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;
Nieobecny Radny Marcin Ciurej – członek komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Komendant Powiatowy Policji w Brzesku
podinsp. Bogusław Chmielarz
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Następnie
porządek został

przyjęty jednogłośnie, jak niżej:

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2018r.
3. Wizja lokalna- Komenda Powiatowa Policji w Brzesku.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał
i pism wpływających do komisji.(email)

Ad.1 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji K. Bogusz, poruszył kwestię zezwoleń alkoholowych
oraz przyjęcia uchwał dot. miejsc sprzedaży alkoholi na następnej sesji RM
w Brzesku. Po dyskusji z członkami komisji, przedstawił następujący wniosek
i poddał je pod głosowanie:
Wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o udostępnienie materiałów członkom
komisji Spraw Obywatelskim Porządku Publicznego i Promocji oraz pozostałym
komisją Rady Miejskiej w Brzesku materiałów dotyczących:
- wielkości wpływów środków finansowych za okres 5 letni, na tzw. fundusz
„korkowy”
- liczbę punktów sprzedaży alkoholu oraz zmiany za okres 5 lat
- wielkości obrotów z tytułu sprzedaży alkoholu za okres 5 lat
- informacji z KPP w Brzesku dotyczący ewentualnych zakłóceń i interwencji
spowodowanych sprzedażą i spożyciem alkoholi za okres 5 lat. Głosowano
jednogłośnie.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2018r.
Protokół z dnia 23 maja 2018r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3 Wizja lokalna- Komenda Powiatowa Policji w Brzesku.
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku podinsp. Bogusław Chmielarz dokonał
omówienia przygotowanej przez siebie prezentacji za okres półroczny 2018.
Poruszono tematy takie jak: zdarzenia przestępcze, wykroczenia, przemocy
w rodzinie, stan bezpieczeństwa na drogach, działaniach profilaktycznych,
wsparciu finansowym przez samorządy z powiatu brzeskiego, przestępczości
oraz o wybranych sprawach zrealizowanych przez brzeskich policjantów.

Wniosek:

Komisja po wizji lokalnej w Komendzie Powiatowej Policji
dokonanej

prezentacji

Podinspektora

przez

Bogusława

Komendanta

Chmielarza,

Powiatowego

wnioskuje

do

w Brzesku oraz

Policji

w

Burmistrza

Brzesku

Brzeska

o

wsparcie finansowe KPP w Brzesku w ramach profilaktyki antynarkotykowej i
zakup

niezbędnego

wyposażenia

potrzebnego

do

wykrywania

środków

odurzających. (w uzgodnieniu z KPP w Brzesku). Głosowano jednogłośnie.

Spotkanie w KPP w Brzesku trwało godzinę.
Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 10:00

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

