Rada Miejska w Brzesku
Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji
Protokół nr 2/2019
2 Posiedzenie w dniu 14 lutego 2019 r.
Obrady rozpoczęto 14 lutego 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 11.20
tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:





Rafał Cichoński
Jadwiga Dadej
Bartłomiej Turlej
Adrian Zaleśny

Nieobecny: Radny Marek Górski
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;
Radny Jarosław Sorys
Dyrektor Józef Cierniak
Dyrektor Danuta Zieba
Główny Specjalista Krzysztof Bigaj
Ad1.

Otwarcie

posiedzenia

i

stwierdzenie

prawomocności

obrad.

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i Promocji otworzył
Przewodniczący Komisji Radny Rafał Cichoński, który powitał wszystkich zebranych na
posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji stwierdził
prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Nr 1 .
Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński przedstawił proponowany porządek posiedzenia
komisji jak niżej:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego
dnia 10 stycznia 2019 r.
4. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2019 roku
w Gminie Brzesko.
5. Informacja na temat przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Ferii Zimowych
w Gminie Brzesko – podsumowanie.
6. Analiza projektów uchwał w sprawach dot.
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1. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości
stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpadami komunalnymi .
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii przez
komisje do projektów uchwał i pism skierowanych do komisji .
Przewodniczący komisji zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia komisji ?. Uwag radnych brak w związku z powyższym poddał odczytany
porządek obrad pod głosowanie – za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośniezałącznik do protokołu Nr 2
Ad. 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego dnia 10 stycznia 2019 r.
Uwag do protokołu komisji jw. nie zgłoszono – protokół z posiedzenia komisji odbytego w
dniu 10 stycznia 2019 r. został przyjęty.
Ad. 4. Informacja na temat planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2019
roku w Gminie Brzesko.
Przybyły na posiedzenie Komisji Główny Specjalista Krzysztof Bigaj przedstawił komisji
według załącznika do protokołu Nr 3 sprawozdanie dot. planowanych przez Biuro Promocji
działań promocyjno – kulturalnych w 2019 roku w Gminie Brzesko.
W dyskusji na sprawozdaniem członkowie komisji odnieśli się do propozycji :




Organizacji Plebiscytu na sportowca roku , docenienia młodych sportowców i ich
rodziców , gdzie wkład rodziców jest w tym przypadku nieoceniony;
Powrotu do organizacji turnieju koszykówki na Placu Kazimierza Wielkiego;
Szansy rozwoju pod względem gastronomicznym Brzeskiego Rynku;

Na zapytania członków komisji odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Brzeska
Grzegorz Brach , który przedstawił propozycje wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o opinię bo Rynek podlega pod niego. Są różne propozycje jak można by było
rozmieścić lokale handlowe na płycie Rynku, bo mieszkańcy tego potrzebują i oczekują , jak
na razie jest zgoda na usytuowanie 1 lokalu.
Radny Rafał Cichoński – stwierdził, że będą to na pewno nie małe koszty jednak prosi by nad
tym tematem popracować.
W dalszej dyskusji z udziałem Zastępcy Burmistrza Grzegorza Bracha komisja przeanalizowała
możliwości utworzenia w Brzesku Centrum Usług Turystycznych np. w lokalu Rynek 16, by
zarówno turyści jak i mieszkańcy mieli możliwość zakupu pamiątek.
Po dyskusji Przewodniczący komisji podziękował za
przedstawienie i udział w komisji.

przygotowanie informacji , jej
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Ad.4. Informacja na temat przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Ferii
Zimowych w Gminie Brzesko – podsumowanie.
Dyrektor Józef Cierniak omówił przebieg wypoczynku zimowego w szkołach
podstawowych na terenie Gminy Brzesko na podstawie przygotowanych zestawień przez
poszczególne placówki oświatowe.
W dyskusji komisja odniosła się do braku organizacji wyjazdów na narty przez
Wydział Oświaty.
Na zakończenie Pan Dyrektor złożył podziękowania za udział i czynną pracę szkół w
organizacji zimowego wypoczynku.
Ponadto komisja zapoznała się z podsumowaniem zimowego wypoczynku dzieci
według sprawozdań z MOK i Biblioteki.
Zapytania członków komisji dot. podsumowania wypoczynku zimowego organizowanego
przez Brzeski BOSiR.
Po dyskusji Przewodniczący komisji podziękował za przygotowanie informacji wszystkim
jednostkom oświatowym , Dyrektor Biblioteki i MOK , Dyrektorowi Cierniakowi za jej
przedstawienie i udział w komisji.


Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński odczytał uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia
2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko,
ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia
opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w
strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat; Jest to projekt którego
wnioskodawcą jest Radny Jarosław Sorys , projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez radcę prawnego.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach
projektu uchwały.

przedstawił swoje opinie do

przedstawionego

Ad. 6. Analiza projektów uchwał w sprawach dot.
a) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej
opłaty na terenie Gminy Brzesko,
b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpadami komunalnymi .
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach - omówił projekty uchwał jw. Przedstawił temat
zbiórki odpadów komunalnych , wielkosci opłat ponoszonych z tytułu zbiórki odpadów i
wywóz na wysypisko śmieci. Przybliżył wielkości obowiązujących do chwili obecnej cen oraz
propozycje opłat na rok bieżący. Zwrócił uwagę na fakt, by gmina mogła spokojnie zbierać
odpady komunalne od mieszkańców i mieć środki w budżecie na inne prace z tym związane
musimy zadeklarować wyższe stawki za odbiór odpadów. Jest propozycja zmiany opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 15-16zł/ za jedną osobę w gospodarstwie.
Wszystkie gminy musza dokonać takiej zmiany ponieważ wymusza to na nas system.
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Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński - poruszył problem segregacji śmieci w blokach,
budynkach wielorodzinnych oraz zapytał kto i na jakiej podstawie będzie oceniał czy śmieci
są odpowiednio segregowane np. w blokach.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił jakie stosuje się techniczne zasady w
sprawach dot. segregacji odpadów w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.
W dyskusji odniesiono się do tematu segregacji śmieci w budynkach wielorodzinnych.
W tym momencie na salę posiedzenia komisji przybył zaproszony Radny Jarosław
Sorys , który omówił zaproponowany i przedstawiony do opinii komisji projekt uchwały w
sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29
kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko,
ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach
płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat;
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach
Przedstawił swoje wątpliwości do przedmiotowego projektu uchwały dot. zwolnienia z opłat
za parkowanie Honorowych Dawców Krwi , należy określić jakie to będzie zwolnienie
podmiotowe- samochód dawcy czy osoba oraz jaki będzie wzór karty parkingowej.
Radny Jarosław Sorys zauważył iż jest pozytywna opinia prawna do projektu uchwały.
Uważa, ze zwolnienie z opłat parkingowych winno być zastosowane do samochodu .Następnie
radny odniósł się do poszczególnych zapisów zawartych w projekcie uchwały. Sam nie widzi
żadnych sprzeczności w zapisach tam zawartych. Chcemy wynagrodzić najlepszych dawców
krwi w całym naszym powiecie gdzie jest ich około 100 takich osób. Przygotowując ten projekt
posiłkował się uchwałami z innych miast.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach
Przybliżył jakie zadania spełnia radca prawny w stosunku do opiniowanych projektów uchwał.
Radny Jarosław Sorys - odczytał członkom komisji treść odpowiedzi jaka otrzymał na
Interpelacje z dnia 12 grudnia 2018 r. od Dyrektora BOSiR w Brzesku na temat zwolnienia z
opłat za parkowanie Honorowych Dawców Krwi I stopnia. Pan Dyrektor odpowiedział, że nie
ma żadnych przeszkód by takie zwolnienia zostały wprowadzone , a jak to zostanie
zorganizowane to już jest kwestia na później do rozważenia.
Przewodniczący Rafał Cichoński – stwierdził, że projekt uchwały został przez radnego
omówiony – pytań radnych do projektu brak.
Po dyskusji opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania
tych opłat;
Następnie radny Jarosław Sorys zawnioskował o wymianę zniszczonych znaków drogowych
w sołectwie Jadowniki na ul. Środkowej, Pielgrzymkowej i Podgórskiej w Jadownikach .
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Radny stwierdził, iż należałoby zorganizować ekipę osób w gminie, które będą pilnować i
zniszczone znaki naprawiać w ciągu krótkiego okresu czasu od zdarzenia.
Przewodniczący Rafał Cichoński – stwierdził, że są propozycje by na stronie internetowej
Brzesko.pl utworzyć platformę dla sołtysów i Przewodniczących ZO gdzie mogliby zgłaszać
wszystkie usterki jakie wystąpiły na ich sołectwach i osiedlach , usterkach które się pojawiają
i na których naprawę długo się czeka. Posiada informacje, że w dużych miastach takie
platformy i brygady remontowe funkcjonują.
W krótkiej dyskusji omówiono temat jw. jak również zaproponowano utworzenie mapy
zagrożeń w gminie.
Ponadto Przewodniczący komisji zawnioskował o rozważenie ustawienia progu zwalniającego
na ul. Starowiejskiej przy żłobku.
W dyskusji propozycja radnego została przedyskutowana , Zastępca Burmistrza przedstawił
jaka jest stosowana procedura przy organizacji progów zwalniających.
Radny Adrian Zaleśny zawnioskował o zwrócenie się do Spółki BZK o umycie i wysprzątanie
po zimie wszystkich przystanków MPK i koszy na śmieci na terenie Gminy.
W dyskusji dot. ustalenia cen i zbiórki odpadów komunalnych członkowie komisji stwierdzili,
iż Urząd winien prowadzić bardzo szeroką akację informacyjną dla mieszkańców głównie
sposobu zmiany kosztów za odbiór odpadów komunalnych.
Przybyła na posiedzenie Komisji Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Danuta Zięba
przedstawiła komisji informacje, co spowodowało takie wysokie koszty odbioru odpadów.
 Jest propozycja by stawka wynosiła 15-16 złotych od 1 osoby w gospodarstwie ;
 Przybliżyła jakie nastąpiły zmiany w ustawach związanych z odbiorem i utylizacją
odpadów komunalnych;
 Brak chętnych firm do odbioru odpadów segregowanych powoduje tak znaczny wzrost
opłat;
 4- krotny wzrost opłaty marszałkowskiej spowodował, że opłata za odbiór odpadów
niesegregowanych mieszanych również wzrośnie 4 krotnie;
Komisja zapoznała się z obowiązującymi stawkami za odbiór odpadów komunalnych w
sąsiednich gminach, odniesiono się do propozycji podwyżki stawki na odbiór odpadów od
jednej osoby w wysokości 15-16 złotych i co się na taka propozycje składa , jak również
możliwość obniżenia tej stawki dla gospodarstw w których jest utrzymywany kompostownik.
Przewodniczący Rafał Cichoński – poddał pod głosowanie wniosek o ustalenie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 złotych za jedną osobę
miesięcznie, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny – głosowano 0 za, 0
przeciw, 3 wstrzymujące – wniosek nie przeszedł.
II wniosek :
Przewodniczący Rafał Cichoński – poddał pod głosowanie wniosek o ustalenie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16 złotych za jedną osobę
miesięcznie, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny – głosowano
jednogłośnie
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III wniosek:
Ustalenie wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
30 złotych za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób nieselektywny- bez segregacji. Głosowano jednogłośnie
Wnioski komisji:
1) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej
opłaty na terenie Gminy Brzesko. Komisja wnioskuje o ustalenie stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16 złotych za jedną osobę
miesięcznie, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, oraz wyższej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30 złotych za
jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w
sposób nieselektywny.
2) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za odpadami komunalnymi .
Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - analiza i wyrażenie opinii przez komisje do
projektów uchwał i pism skierowanych do komisji .
W sprawach bieżących komisja zapoznała się:
1) z pismem Pana W.CH. dot. herbu, flagi, banneru Gminy Brzesko. Komisja przyjęła
do wiadomości przekazane jej informacje w tym temacie, z zastrzeżeniem iż na
kolejnym posiedzeniu, po uzyskaniu informacji od Przewodniczącej Rady Miejskiej
oraz Burmistrza Brzeska w kwestii wielkości kosztów tego przedsięwzięcia będzie
dalej procedować nad wnioskiem mając na względzie pozytywne jego rozpatrzenie.
Głosowano jednogłośnie - pismo stanowi załącznik do protokołu nr 4
2) W związku z uchwałą dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie komisja
zawnioskowała o zwrócenie się do właścicieli działek nr 873/7, 973/6, 6314/1 o
wysprzątanie zalegających tam śmieci - Las położny przy byłym wysypisku śmieci
w Jadownikach, działki są własnością Nadleśnictwa. Głosowano jednogłośnie
3) Komisja zawnioskowała o usunięcie i wymianę zniszczonych znaków drogowych
na ul. Pielgrzymkowej, Środkowej i Podgórskiej w Jadownikach. Głosowano
jednogłośnie
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rafał Cichoński podziękował wszystkim za
udział w posiedzeniu i zamknął obrady komisji.
Płyta CD z nagraniem posiedzenia komisji znajduje się w aktach komisji.
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Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Prawa
Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Rafał Cichoński
Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska
Zespół Spraw Samorządowych UM w Brzesku

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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