Rada Miejska w Brzesku
Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji
Protokół nr 3/2019
3 Posiedzenie w dniu 14 marca 2019
Obrady rozpoczęto 14 marca 2019 o godz. 08:15, a zakończono o godz. 11:15 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1.
2.
3.
4.
5.

Rafał Cichoński
Jadwiga Dadej
Marek Górski
Bartłomiej Turlej
Adrian Zaleśny

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach;
Dyrektor BOSiR Marek Dadej
Dyrektor Józef Cierniak
Dyrektor Bogdan Dobranowski
Zastępca Prezesa RPWiK Marek Białka

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i
Promocji otworzył Zastępca Przewodniczącego Komisji Radny Adrian Zaleśny,
który powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy
obecności Zastępca Przewodniczącego komisji Adrian Zaleśny stwierdził
prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Nr
1.
Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Adrian Zaleśny przedstawił proponowany
porządek posiedzenia komisji jak niżej:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
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3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 14 lutego 2019r.
4. Informacja RPWiK w Brzesku na temat wysokości cen za dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków na 2019 r.
5. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR, ocena stanu sportu i wykorzystania
obiektów sportowych w gminie.
6. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do
realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji
dotyczącej planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym
przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności
Gospodarczej”.
7. Wolne wnioski i zapytania - zaopiniowanie projektów uchwał i pism
skierowanych do komisji.
Przewodniczący komisji zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia komisji ?.
Uwag radnych brak porządek został przyjęty – stanowi załącznik do
protokołu nr 2.
Ad.3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia
komisji odbytego w dniu 14 lutego 2019r.
Do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 lutego 2019 roku nie wniesiono
żadnych uwag – protokół został przyjęty.
Ad.4. Informacja RPWiK w Brzesku na temat wysokości cen za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków na 2019 r.
Przybyły na posiedzenie komisji Zastępca Prezesa Spółki RPWiK Marek Białka
przedstawił komisji według załącznika informacje na temat ustawowych warunków
ustalania cen wody, gdzie obecna taryfa obowiązuje od dnia 19 lipca 2018 roku i ma
obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Cena wody jest ustalona jedna dla wszystkich
odbiorców.
Pytania do sprawozdania członków komisji nawiązywały do wysokości cen wody w
2019 roku i propozycji tych cen przez kolejne 3 lata.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach podziękował za rzeczowe przedstawienie
informacji przez Pana Prezesa RPWiK , zaproponował by te informacje przedstawione
zostały na sesji Rady Miejskiej. Taka sama sytuacja jest w przypadku wysokości cen
za odbiór odpadów komunalnych, gdzie Pan Prezes spółki bardzo precyzyjnie
przedstawił informacje dot. wielkości tych cen. Warto by było by takie informacje
dotarły do wszystkich.
Radny Rafał Cichoński – odpowiedział, że osobiście nie ma nic przeciwko temu by
takie informacje przekazać na sesji. Jeśli pani przewodnicząca tak zadecyduje to
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zaproszony zostanie Pan Prezes. Mieszkańcy oglądają sesję online i dobrze by takie
wyjaśnienia usłyszeli skąd biorą się ceny wody , jakie czynniki maja na to wpływ.

Po dyskusji opinia komisji:
Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informacje Prezesa
Spółki RPWiK w Brzesku
ma temat wysokości cen za dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków na 2019 rok.
Ad. 5. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR, ocena stanu sportu i
wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej przedstawił komisji informacje na temat działalności
sekcji Pływackiej, Kręglarskiej działających przy BOSiR, potrzeby zakupu kolejnych
parkometrów i wprowadzenia płatności mobilnej opłaty za parkingi.
Ponadto Pan Dyrektor poinformował o umowie zawartej z Fundacją Ronalda
MacDonalda, zgłosił wniosek by ½ część kosztów wykonanych przez Fundację badań
usg pokryta została z budżetu gminy. Pan Dyrektor przedstawił również jakie są
niezbędne do wykonania na basenie remonty, udzielił odpowiedzi na pytanie zadane
przez Zastępcę Burmistrza na jednym z poprzednich posiedzeń komisji dot. pokrywania
odpłatności rodziców za wyjazd z dziećmi na zawody sportowe oraz komu BOSiR
pokrywa koszty.
Dyrektor Józef Cierniak przedstawił komisji według załącznika informacje na temat
stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko. Poinformował
o przeprowadzanych kontrolach klubów sportowych pod kątem racjonalnego
wykorzystywania środków przez Stowarzyszenia i kluby sportowe. Pan Dyrektor
omówił temat potrzeb w zakresie budowy sal sportowych na sołectwach.
Następnie w krótkiej dyskusji komisja przy udziale Pana Grzegorza Bracha odniosła
się do propozycji budowy hali sportowej w Mokrzyskach według najnowszej
technologii. Burmistrz przedstawił komisji informacje dot. propozycji w zakresie
budowy hali sportowej w Mokrzyskach. Zostanie zorganizowany wyjazd radnych do
Krakowa by zapoznać się z nowotarskim projektem
hali, która chcielibyśmy
wybudować w Mokrzyskach. Powyższy projekt jest projektem nowoczesnym o
niższych kosztach budowy i utrzymania oraz trwałości obiektu. Wymiary takiej hali
spełniają wymogi pod każdym względem. Koszt budowy takiej hali wynosi około 3
mln złotych. Następnie burmistrz przedstawił z jakich materiałów jest wykonana hala
oraz jaka jest trwałość obiektu.
Pan Dyrektor Marek Dadej przedstawił pomysł utworzenia przy BOSiR otwartego
basenu oraz zorganizowania lodowiska i ścieżek lodowych.
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Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdania Dyrektora BOSiR w Brzesku
na temat funkcjonowania BOSiR oraz stanu sportu i wykorzystania obiektów
sportowych w Gminie Brzesko.
Ad.6. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena
przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019.
Przedstawienie informacji dotyczącej planowania przestrzennego na
terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod
tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
Dyrektor Bogdan Dobranowski uzupełnił komisji informacje jw. które radni
otrzymali w wersji elektronicznej przed posiedzeniem komisji. Wyjaśnił co uległo
zmianie w stosunku do wskazanych zadań inwestycyjnych, co udało się zrealizować, a
czego nie.
W dyskusji odniesiono się do zagadnień dot:


Możliwości uruchomienia parkingu na Placu Kazimierza Wielkiego;



Budowy drogi do terenów przemysłowych;



Budowy Sali sportowej w Mokrzyskach ;



Jakie zadania inwestycyjne zostały wykonane w roku 2018 z zakresu budowy
oświetleń ulicznych , chodników, nakładek asfaltowych, wodociągów.

Ponadto Pan Dyrektor Dobranowski przedstawił plany w zakresie planowania
przestrzennego w Gminie Brzesko na rok 2019 – została zaplanowana zmiana studium
planu zagospodarowania przestrzennego.
Radny Rafał Cichoński – zawnioskował o zlikwidowanie dzikiego wysypiska i
nieformalnego parkingu na skrzyżowaniu ulic Czarnowiejskiej – Brzezowiecka.
Radny Marek Górski zawnioskował o pilne rozwiązanie problemu dot. zbyt wąskiego
chodnika przy Przedszkolu Miłosierdzia. Chodnik jest bardzo wąski, parkują tam bardzo
często samochody klientów przychodni lekarskiej i dzieci przedszkolne mają problem
z bezpiecznym przejściem tym chodnikiem w czasie spaceru.
Radny Rafał Cichoński – stwierdził, że problem poruszonych przez radnego Marka
Górskiego należy jak najszybciej rozwiązać bo dzieci z przedszkola nie mają możliwości
przejścia. Chodnik winien zostać poszerzony uważa, że spokojna rozmowa i dobra wola
wszystkich stron spowoduje iż problem zostanie jak najszybciej rozwiązany.
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Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z informacją o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena
przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie
informacji dotyczącej planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym
przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania - zaopiniowanie projektów uchwał i pism
skierowanych do komisji.
w sprawach bieżących omówiono i zaopiniowano:


Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Rodziców dot.
warunków lokalowych Szkoły Muzycznej w Brzesku. Pismo objaśnił Zastępca
Burmistrza Grzegorz Brach, których przedstawił komisji plany i podjęte
decyzje związane z przeniesieniem szkoły do budynku PSP nr 1 w Brzesku. W
dyskusji analizowano możliwość dobudowania dodatkowego skrzydła szkoły na
potrzeby Szkoły Muzycznej, budowy hali sportowej
przy SP Nr 1 ,
przeprowadzenia prac remontowych w budynku PSP nr 1 dla potrzeb szkoły
muzycznej.
Burmistrz przedstawił komisji różnice
pomiędzy wielkością subwencji
oswiatowej , a wykonanie w poszczególnych szkołach i przedszkolach Gminy
Brzesko oraz ile gmina dopłaca do poszczególnych szkół.



Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – omówił pismo dot. Herbu Gminy
Brzesko – w roku bieżącym nie mamy środków w budżecie gminy na tego typu
prace.



Pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych
stanowiących fundusz sołecki; Projekt objaśnił Zastępca Burmistrza Grzegorz
Brach.



Komisja przyjęła do wiadomości Sprawozdanie cyfrowe Burmistrza Brzeska za
okres od stycznia do grudnia 2018 r. Sprawozdanie objaśnił Zastępca Burmistrza
Grzegorz Brach.



Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w
Brzesku z dnia 21 marca 1990 r. ( dot. ul. Generała Stanisława
Maczka). Projekt uchwały objaśnił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, który
wyjaśnił, że takiej ulicy w Brzesku nie ma i należy skorygować powstały błąd.



Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku oraz
sprawozdanie z wykonania „ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko „ za 2018 rok.
Projekt uchwały omówił zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – uwag radnych
brak.


Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru
radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za
osiągnięte wyniki sportowe. Projekt uchwały omówił Zastępca Burmistrza
Grzegorz Brach,



Pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Brzesku oznaczonych
numerem ewidencyjnym Nr 2047/10 i Nr 2047/13. Projekt uchwały według
załącznika do protokołu omówił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, który
przedstawił na mapie położeni powyższych działek. Ponieważ wartość sprzedaży
tych dwóch działek przekracza 200 tysięcy złotych musi być zgoda Rady
Miejskiej , grunt zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz
właściciela sąsiedniego gruntu.- pytań radnych brak.

Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Rafał
Cichoński zamknął obrad komisji, podziękował za udział i dyskusję.
(Pełna dyskusja komisji – płyta CD załącznik w aktach komisji.)

Przewodniczący komisji
Rada Miejska w Brzesku
……………………………….
mgr Rafał Cichoński
Przygotował(a): Marta Kółkowska Inspektor Zespół ds. Samorządowych
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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