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

Protokół nr 5/2019
5 Posiedzenie w dniu 23 maja 2019
Obrady rozpoczęto 23 maja 2019 o godz. 08:15, a zakończono o godz.
11:30 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Rafał Cichoński
2. Jadwiga Dadej
3. Marek Górski
4. Bartłomiej Turlej
5. Adrian Zaleśny
Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Prawa, Porządku Publicznego i Promocji otworzył
Przewodniczący Komisji Pan Rafał Cichoński,

który powitał wszystkich przybyłych na

posiedzenie komisji jak również stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi
załącznik do protokołu – Zał. Nr 1. Załącznik stanowi również lista zaproszonych gości – Zał.
Nr 2.
Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący

Komisji

Pan

Rafał

Cichoński

przedstawił

proponowany

porządek

posiedzenia Komisji. Zaproponował wniesienie zmiany do porządku posiedzenia komisji w
pkc. 3 – tj. Uwagi do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 kwietnia 2019 r. –
protokół został doręczony w wersji elektronicznej przed posiedzeniem komisji.
Uwag Członków Komisji brak. Porządek został przyjęty jednogłośnie - stanowi załącznik do
protokołu – Zał. Nr 3.
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1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego
w dniu 18 kwietnia 2019r.
4. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2018.
5. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz
działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego
skutków.
6. Roczna analiza sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku
oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2018.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za rok
2018.
8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Sportowych za rok 2018.
9. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018.
10. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.
11. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
Ad.3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego
w dniu 18 kwietnia 2019r.

Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 18 kwietnia 2019 r. nie wniesiono
żadnych uwag – protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2018.
Skarbnik Celina Łanocha omówiła sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy Brzesko za
okres 2018 roku.

Pytania członków komisji brak.
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Opinia komisji:

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko
za rok 2018.

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za rok 2018.
Pisemne sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie komisji.

Koordynator Renata Pabian omówiła sprawozdanie jw. w dyskusji członkowie komisji
zadawali pytania dot. ilości osób skierowanych na komisje p. alkoholową oraz na leczenie w
poszczególnych latach. Na zapytanie radnych Pani Koordynator wyjaśniła iż zauważalne jest
że z roku na rok spada ilość osób uzależnionych korzystających z pomocy finansowej
MOPS. Komisja zapoznała się z zestawieniem ilości osób skierowanych na leczenie
odwykowe. W każdym przypadku taka osoba uzależniona musi wyrazić chęć i zgodę na
leczenie. Na zapytanie przewodniczącego komisji Pani Koordynator Renata Pabian odniosła
się do zagadnień dot. warunków przyznania dotacji na realizacje zadań

dot.

przeciwdziałania uzależnienia od narkotyków.

Po dyskusji opinia komisji: Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za
2018 rok.

Ad.7.

Sprawozdanie

z

działalności

Stowarzyszeń

Sportowych

za

rok

2018.

Sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie komisji.
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Dyrektor Józef Cierniak

omówił sprawozdanie jw.,

przedstawił komisji jak przebiegały

kontrole wydatkowania środków finansowych przez stowarzyszenia sportowe w taki sposób
by były racjonalnie wykorzystywane.

W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie komisji zadawali pytania dot. min. czy wszystkie
kluby sportowe otrzymały dofinansowanie , zwrotu środków finansowych z udzielonej dotacji
dla niektórych klubów sportowych i dlaczego doszło do takiej sytuacji, nawiązano do
organizacji

wyjazdowych kontroli przez pracowników merytorycznego wydziału czy

zaplanowane zajęcia sportowe z młodzieżą są odpowiednio realizowane.

Opinia komisji:

Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń
Sportowych za rok 2018.Głosowano jednogłośnie

Ad.5. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz
działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje PUP w Brzesku o stanie i
strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim. Pisemną informację radni otrzymali w
materiałach na posiedzenie komisji. Informacje przedstawił Dyrektor PUP w Brzesku
Andrzej Mleczko, który przedstawił informacje :

 dot. organizacji staży ;


wysokości struktury bezrobocia według wieku i wykształcenia z Gminy Brzesko oraz
powiecie brzeskim;

 Ilości osób bezrobotnych po ukończeniu szkoły, przez absolwentów i ludzi młodych;
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 Zwrócił uwagę na niską wysokość wynagrodzenia za staż;
 przedstawił dane dot. struktury osób bezrobotnych wg. wykształcenia;
 profilaktyka świadczenia pomocy dla osób bezrobotnych ;
 Ilość ofert pracy na proponowanych stanowiskach ze strony przedsiębiorców;
 wielkość budżetu PUP w Brzesku na rok 2019.
 wielkości pozyskanych środków w budżecie PUP na rok 2019

dla osób

powracających z zagranicy – zaplanowano około 20 osób w chwili obecnej.

Po dyskusji opinia komisji:

Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie
Brzeskim w 2018 roku oraz działaniach podejmowanych przez PUP w celu łagodzenia jego
skutków.

Ad.6. Roczna analiza sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oraz
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2018.

Sprawozdanie z działalności MOK omówiła Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber , która
przedstawiła również działalności Muzeum Ziemi Brzeskiej.

W dyskusji komisja odniosła się do organizacji koncertu Pana H.Z w Brzesku , przebiegu
współpracy MOK z parafią, ponadto dyrektor przedstawiła harmonogram pracy MOK , który
jest przygotowywany jeden raz na dwa tygodnie.

Pani Dyrektor PiMBP Karina Legutek przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki i filii
bibliotecznych .
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Po dyskusji opinie komisji:

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie finansowe z
działalności MOK w Brzesku za 2018 r.
2. Pozytywnie

jednogłośnie

zaopiniowała

komisja

sprawozdanie

finansowe

z

działalności PiMBP w Brzesku za 2018 r.

Ad.9. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018.
Dyrektor Danuta Zięba omówiła sprawozdanie jak wyżej.

W dyskusji nad sprawozdaniem omówiono tematy związane z segregacją odpadów w
budynkach wielorodzinnych, wielkości środków

zaplanowanych i wykorzystanych na

likwidacje dzikich wysypisk śmieci. Ponadto Pani Dyrektor przedstawiła komisji informacje
dot. organizacji przetargu na wywóz odpadów i przeprowadzonych negocjacji tylko ze Spółką
BZK, wielkości cen za odbiór odpadów segregowanych i nie segregowanych. Ponadto
przedstawiła harmonogram zaplanowanych kontroli w budynkach wielorodzinnych.

Radny Rafał Cichoński zapytał w temacie możliwości rozwiązania problemu dot. wyrzucania
śmieci z budynków jednorodzinnych do koszy mieszkańców budynków wielorodzinnych na
osiedlach

oraz

zwrócenia większej uwagi na sposób segregowania odpadów w

budownictwie wielorodzinnym.

Pani Dyrektor Danuta Zięba udzieliła wyjaśnień na poruszone przez radnego Cichońskiego
zagadnienia.
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Po dyskusji opinia komisji:

Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie na temat stanu Gospodarki
Odpadami w Gminie Brzesko za rok 2018.Głosowano jednogłośnie

Ad.10. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.

Informacje przedstawiła Pani Inspektor Beata Pajor oraz Dyrektor Bogdan Dobranowski.
Informacja stanowi załącznik do protokołu Nr 4.

W dyskusji poruszono:

Radny Adrian Zaleśny zwrócił uwagę na problem związany z przepełnionymi koszami na
śmieci w centrum miasta – Plac Żwirki i Wigury w niedzielę. Należy ten problem rozwiązać
jak najszybciej ponieważ powoduje to niezadowolenie mieszkańców.

Odniesiono się do potrzeb w zakresie wprowadzenia sprzątania centrum miasta w niedzielę
dot. Placu Żwirki i Wigury i Starego Placu Targowego jak również dołożenia na placu
targowym dodatkowego kosza na śmieci i możliwości skorzystania z toalety przy Placu
Kazimierza Wielkiego w dniu świąteczne. Komisja stwierdziła, że należy w sposób bardziej
widoczny wyeksponować informacje na terenie Ogrodu Jordanowskiego oraz na terenie
Miasta o godzinach otwarcia toalety przy Placu Żwirki i Wigury w dni świąteczne.
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Radny Rafał Cichoński zawnioskował o

ustawienie w Parku Jordanowskim

kosza na

odchody zwierzęce . Należy zakupić pakiety i ustawić tam kosze by mieszkańcy mogli w
potrzebie z nich skorzystać.

Pani Inspektor Beata Pajor i Dyrektor Bogdan Dobranowski

udzielili wyjaśnień na

poruszone przez radnych zapytania.

Opinia komisji:

Pozytywnie jednogłośnie oceniła komisja stan sanitarny i estetyczny Miasta Brzeska ze
szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.

Ad.11. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.

Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach objaśnił pisma i projekty uchwał skierowane
do komisji.

•

Komisja zapoznała się z pismem Pani A.P-D. dot. sprzedaży działki w Jasieniu oraz
odpowiedzią Burmistrza na powyższe pismo.

•

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
•

Przejęcia od GDKiA zadania publicznego zarządzania drogą krajową;

•

Przejęcia od GDKiA zadania publicznego zarządzania drogą krajową (przebudowa skrzyżowania);

•

Zmiany nazwy części ulicy „ Ludowej” na ul. ”Ojca Franciszka Wody” w
Mokrzyskach.
Projekty uchwał objaśnił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach.
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•

Zapoznano się z pismami Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku:
1)

dot. dopłaty do cen wody dla mieszkańców dwóch budynków wielorodzinnych

w Brzesku – przyjęto do wiadomości;
2)

•

dot. dofinansowania wyposażenia placów zabaw

Komisja zapoznała się z propozycją Dyrektora BOSiR w Brzesku dot. propozycji
rozszerzenia strefy parkingowej na terenie Miasta Brzeska. Zastępca Burmistrza
Grzegorz Brach przedstawił komisji przeciwskazania utworzenia parkingu na Placu
Kazimierza Wielkiego, gdzie koszt remontu placu przewidziano na kwotę około 2 mln
złotych, możliwości pobierania opłat parkingowych na Brzeskim Rynku, na Placu
Targowym. Burmistrz zapoznał komisję również z informacjami dot. podjętych
rozmów z brzeskim przedsiębiorcą dot. ilości miejsc parkingowych powstałych na
terenie nowej Galerii . Burmistrz przybliżył jakie są propozycje rozwiązań w tym
zakresie .

Opinia komisji: Komisja zapoznała się z propozycją Dyrektora BOSiR w Brzesku dot.
propozycji rozszerzenia strefy parkingowej na terenie Miasta Brzeska

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Przewodniczący Pan Rafał Cichoński zamknął
posiedzenie i podziękował za udział i dyskusję.

(Pełna dyskusja Komisji – płyta CD stanowi załącznik w dokumentacji Komisji - Zał. Nr 5)
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Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich
Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzesku
………………………………………………………………….
mgr Rafał Cichoński

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska Zespół ds. Samorządowych.

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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