Rada Miejska w Brzesku
Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji

Protokół nr 9/2019
9 Posiedzenie w dniu 20 września 2019
Obrady rozpoczęto 20 września 2019 o godz. 10:00, a zakończono
o godz. 11.30 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.
Obecni:
1. Rafał Cichoński
2. Jadwiga Dadej
3. Marek Górski
4. Bartłomiej Turlej
5. Adrian Zaleśny
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha;
3. Zastępca Dyrektora Małgorzata Młynarczyk.
Ad.1.

Otwarcie

posiedzenia

i

stwierdzenie

prawomocności

obrad.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Rafał Cichoński który
powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią
załącznik do protokołu.
Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński przedstawił proponowany porządek posiedzenia
komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji?. Uwag
radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - załącznik do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w
dniu 21.08. 2019 r.
4. Informacja na temat funkcjonowania SPZOZ w Brzesku.
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko .

6. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2019 r. w
zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism i projektów uchwał skierowanych do
komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 21.08. 2019 r.
Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 21.08. 2019 r. nie wniesiono żadnych
uwag – protokół został przyjęty.
Ad. 4. Informacja na temat funkcjonowania SPZOZ w Brzesku. Informacje radni
otrzymali w wersji elektronicznej.
Komisja zapoznała się z informacjami Dyrektora SP ZOZ w Brzesku na temat funkcjonowania
SP ZOZ w Brzesku – informacja stanowi załącznik do protokołu komisji. Pytań członków
komisji do sprawozdania brak.
Opinia komisji: Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie SP ZOZ w
Brzesku na temat jego funkcjonowania.
Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko .
Informacje radni otrzymali w wersji elektronicznej.
Sprawozdanie omówiła Zastępca Dyrektora Małgorzata Młynarczyk. Pani dyrektor
omówiła szczegółowo zagadnienia związane z realizacją programu wymiany kotłów
węglowych na gazowe, montażu sensorów kontroli jakości powietrza, przeprowadzanych
kontroli w zakresie jakości spalanego opału przez mieszkańców.
Opinia komisji:
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Brzesko i przyjęła do wiadomości.
Ad. 6. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2019 r.
Informacje radni otrzymali w wersji elektronicznej.
Sprawozdanie jw. omówiła Skarbnik Gminy Celina Łanocha. Pytań radnych do sprawozdania
brak.

Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko
za I półrocze 2019 roku.
Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism i projektów uchwał
skierowanych do komisji. Informacje radni otrzymali w wersji elektronicznej.
W sprawach bieżących zaopiniowano:
Wszystkie projekty uchwał i pisma skierowane do komisji bardzo szczegółowo omówił
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach .
1)
Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 221/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko oznaczonej jako działka 6308/1 w
Jadownikach dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
2)
Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 222/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu
nieruchomości udziałów w działce położonej w Jasieniu;
3)
Komisja zapoznała się z Listem otwartym Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Instytucji Kultury Miasta i Powiatu Brzeskiego dot. zaplanowania w Budżecie
Gminy Brzesko środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń i przyjęła do wiadomości;
4)
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Osiedla Stare Miasto dot. utworzenia
parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku i przyjęła do wiadomości.
5)
Zapoznano się z Pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku o uwzględnienie w
budżecie na 2020 rok środków finansowych na kontynuację wspólnie ze spółdzielnią prac
remontowych tj. zatoki parkingowe, nowe chodniki i drogi zapewniających bezpieczeństwo
mieszkańcom Osiedla Jagiełły pomiędzy blokami nr 1 i 2; Informacje wyjaśniające do pisma
przedstawił również Przewodniczący komisji Rafał Cichoński.
6)
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie porozumienia
dotyczącego przekazania Gminie Dębno części zadania w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego – Głosowano jednogłośnie
7)
Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie regulaminu
przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko; Burmistrz poinformował
również, że powyższy projekt uchwały został uzgodniony z ZNP.
8)
Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty oraz nadania jej
statutu”. Głosowano jednogłośnie

Burmistrz Grzegorz Brach przedstawił komisji ustalenia z posiedzenia komisji Oświaty na
którym obecni byli dyrektorzy szkół podstawowych. W dyskusji członkowie komisji zadawali
pytania związane z dalszą działalnością Wydziału Oświaty , obsady etatowej Centrum i
Wydziału Oświaty.
9)
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
10)
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
11)
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami do projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko położonej w obrębie
Okocimia i pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały. Głosowano jednogłośnie
13)
Komisja zapoznała się z wnioskiem P. DJ.T. i dot. propozycji zamiany działek.
Przedmiotowa zamiana będzie wartościową za dopłatą ze strony P. DJ.T.
14)
Komisja zapoznała się z wnioskiem PSS Społem na zmianę czasu godzin otwarcia baru
SMAK zlokalizowanego w budynku UM.
Radna Jadwiga Dadej zawnioskowała do Burmistrza o dodatkowe kursy komunikacji
miejskiej z Brzeska przez ul. Witosa w Jadownikach po godzinie 18-te, ze względu na
dwuzmianowość w szkołach ponadpodstawowych, młodzież nie ma czym wrócić do domu
o godzinie 19.00. Radna zawnioskowała również o dodatkowe dwa kursy w ciągu dnia na trasie
Brzesko – Jadowniki – ul. Witosa. Burmistrz Grzegorz Brach obiecał radnej skonsultować
powyższe wnioski z Prezesem Spółki MPK.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Rafał Cichoński zamknął
obrady komisji. Podziękował za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji
– płyta CD załącznik w aktach komisji.)
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