Rada Miejska w Brzesku
Komisja Spraw Obywatelskich, Porz4dku Publicznego i promocji

Protok6tr

nr 612019

6 Posiedzenie w dniu l3 czerwca2}lg r.
Obrady rozpoczgto l3 czerwca 2019 o godz. 08:15,azakonczono o godz. l0:15 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wziglo udzial4 czlonk6w.
Obecni:

l. Rafal Cichoriski
2. Jadwiga Dadej
3. NAarck€6rski
4. Bartlomiej Turlej
5. Adrian Zaleiny

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Prawa, Porz4dku Publicznego

i

Promocji

otworzyl Przewodniczqcy Komisji Pan Rafal Cichoriski, kt6ry powital wszystkich
przybylych na posiedzenie komisji jak r6wniez stwierdzil prawomocnoSi obrad. Lista
obecnoSci stanowi zalqcznik do protokolu - Zal. Nr l. Zal4cznik stanowi r6wnieZ lista
zaproszonych go3ci - Zal. Nr 2.
Ad. 2. Przviecie porzadku posiedzenia.
Przewodniczqcy Komisji Pan Rafal Cichoriski przedstawil proponowany porz4dek
posiedzenia Komisji.
Uwag Czlonk6w Komisji brak. Porz4dek zostal przyjgty jednogloSnie - stanowi zalqcznik do
protokolu - Zal. Nr 3.

Porzadek obrad

l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie

prawomocnoSci obrad.

2. Przyjgcie porz4dku posiedzenia.

3. Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzeniakomisji odbytego w
dniu 23 maja2}l9 r.
4. Infbrmacja na temat wypoczynku dzieci
Gminie Brzesko.

i

mlodzie2y w okresie przerwy wakacyjnej w
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5. Informacja zwi4zana z dalszym wdra2aniem reformy szkolnictwa na terenie Gminy
Brzesko.

6. Informacja na temat wykorzystywania dotacji i program6w unijnych
7. Raport o stanie Gminy

-

debata nad przedstawionym dokumentem

8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisjg.

Ad. 3. Informacia na temat uwag zgloszonvch do protokolu z posiedzenia komisii
odbvteso w dniu 23 maia 2019 r.

Do protokolu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 maja 2019 r. nie wniesiono zadnych
uwag - protok6l zostal przyjgty.

Ad.4. Informacia na temat wypoczvnku dzieci i mlodzieiv w okresie przerwv wakacvinei
w Gminie Brzesko.
Dyrektor Wydzialu EKiS UM w Brzesku J6zef Ciemiak dokonal om6wienia informacji na
temat wypoczynku dzieci i mlodzie?y w okresie przerwy wakacyjnej na terenie Gminy
Brzesko. Informacja stanowi Zalacznik Nr 4.

Opinia komisii: Pozytywnie zaopiniowda komisja Inftrmacje nt" planowanego wypoczynku
dzieci i mlodzieZy w okresie wakacji w Gminie Brzesko, organizowanego przez Plac6wki
OSwiatowe, MOK,MOPS i PIMBP w Brzesku.
Ad.5. Informacia zwiazana z dalszvm wdraianiem reformv szkolnictwa na terenie Gminy
Brzesko.

Dyrektor Wydzialu EKiS UM w Brzesku J6zef Cierniak dokonal om6wienia informacji na
ternat wdrazania reformy szkolnictwa na terenie Gminy Brzesko. Informacja stanowi
Zalacznik Nr 5.

W dvskusii:
Radny Rafal Cichoriski zapytal w sprawie ograniczenia etat6w pracownik6w obslugi - paf
sprz4taj4cych w szkolach. Radny stwierdzil iz dzieci ze szk6l ubywa, pracownik6w obslugi
r6wnie2, tylko powierzchnia do sprz4tania pozostaje taka sama.
Ponadto pytania

dot.

zwolnieri

z

pracy nauczycieli

w

poszczeg6lnych plac6wkach
oSwiatowych , wysokoSci udzielonych odpraw emerytalnych dla nauczycieli przechodzqcych
na emeryturg i wielkosci dotacji na ten cel , doksztalcania sig nauczycieli i dofinansowania z
tego tytulu z bud2etu gminy.

komisii: Do wiadomoSci przyjglakomisja Informacje Dyrektora Wydzialu
EKiS na temat wdrozenia reformy edukacji w Gminie Brzesko, na podstawie danych
Po dvskusii opinia

otrzymanych ze szk6l.
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Ponadto Pan Dyrektor odni6sl sig do pisma - Deklaracji Sejmiku Wojew6dztwa Malopolskiego

w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii,, LGBT" do wsp6lnot samorz4dowych.
Powy2sze pismo zostalo przekazane przez Wydziat do szk6l o opinig.

Opinia komisii:
Komisja przyiglado wiadomoSci Deklaracjg Sejmiku Wojew6dztwaMalopolskiego w sprawie
sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii ,, LGBT" do wsp6lnot samorz4dowych.
Na zakoficzenie dyskusji na proSbg komisji Pan Dyrektor J6zef Cierniak om6wil temat i
przedstawil mo2liwoSci zagospodarowania budynku po bylej szkole podstawowej w
Wokowicach.

Ad. 6. Informacia na temat wvkorzvstvwania dotacii i prosram6w uniinvch.
Zastgpca Dyrektora Wydzialu Strategii i Rozwoju UM w Brzesku Rafal Najdala
przedstawit komisji wg. Zalqcznika N r. 6 informacje na temat wykorzystywania dotacji i
program6w unijnych przez Gming Brzesko. Bardzo szczeg6lowo om6wil nab6r do projektu
rozw6j lokalny , przedstawil jak wygl4da przygotowanie do tego naboru, prace zwiqzane z
przygotowaniem ankiety, niezbgdnych dokument6w do zlozenia wniosku , mozliwoSci
otrzyrnania bezzwrotnych Srodk6w.

Radny Rafal Cichoriski odni6sl sig do kwestii ochrony Srodowiska w Gminie Brzesko
plan6w w tym zakresie naprzyszloS(, orazmentalnoSci mieszkaric6w w tym zakresie.

,

Pytafi radnych do przedstawionych informacji brak.

Opinia komisii:
Komisja zapoznala sig i przyjgla do wiadomoSci Informacjg na temat wykorzystywania
dotacji i program6w unijnych w Gminie Brzesko.

Ad. 7. Raport o stanie Gminv

-

debata nad przedstawionvm dokumentem.

Raport o stanie Gminy om6wil Zastgpca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach.

Radny Rafal Cichoriski przedstawil komisji informacje dot. propozycji podjgciadzialahprzez
SM w zakresie instalacji poboru cieplej wody przez mieszkaric6w blok6w z kotlowni MPEC.
Temat ten byl poruszany na walnym zgromadzeniu SM w dniu wczorajszym.
Wigcej pytari radnych brak.

Opinia komisii : Pozytywnie, jednogloSnie zaopiniowala komisja Przedstawiony Raport
Stanie Gminy Brzesko zarok 2018.

o
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w

sprawach biezqcy ch ko mi sj a r ozpatr zyra i zaop i niowara

:

1) Komisja zapoznala sig z pismem w sprawie obnizki czynszu
wyjasnieniami Zastgpcy Burmistua Brzeska do wniosku.

lokalu utytkowego araz

2\

Pozytywnie, jednoglo5nie zaopiniowala komisja projekty uchwal
w sprawach:
l) wzoru wniosku o wyplatg dodatku energetycanego;
2) powolania zespolu do przedskwienia opinii o kandydataeh
na lawnik6w. projekty
uchwal om6wil zastgpca Bunnistrza Brzeska Grzegorz Brach.

3)

Komisja zapoznala sig

i

przyjgla do wiadomo{ci Rezolucjg

smogiern.

w

sprawie walki ze

Po wyczerpaniu porz4dku posiedzenia komisji Przewodnicz4cy
Komisji Rafal Cichoriski
zamkn$ obrady komisji.
( Pelna dyskusja komisji

-

plyta CD).

Przewodn icz1cy Komisj i Spraw Obywatelskich

Przygotowano przySmocy programu esesja.pl
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