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

Protokół nr 2/2020
2 Posiedzenie w dniu 17 lutego 2020
Obrady rozpoczęto 17 lutego 2020 o godz. 08:15, a zakończono
o godz. 09:45 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 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. Prezes Spółki MPK w Brzesku Paweł Pabian;
3. Inspektor Ireneusz Węglowski;
4. Komendant Gminny OSP Marian Czarnik
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczył 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 stycznia 2020 r.

4. Bezpieczeństwo – Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowe na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
5. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
6. Informacja na temat realizacji zadań – opiekuńczo wychowawczych w placówkach
oświatowych Gminy Brzesko.
7. Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne
wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 21 stycznia 2020 r.
Do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 stycznia 2020 r. nie wniesiono uwagprotokół został przyjęty.
W tym miejscu głos zabrał zaproszony na posiedzenie komisji Pan Prezes Spółki
MPK w Brzesku Paweł Pabian, który dokonał szczegółowego omówienia projektu uchwały
w sprawie Ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.
W dyskusji nad projektem uchwały radni - członkowie komisji zadawali pytania dot. liczby
pasażerów korzystających z usług MPK , czy zaproponowany rozkład jazdy spełnia
oczekiwania pasażerów. Pan Prezes przedstawił komisji informacje związane z brakiem
kierowców w spółce, niskim wynagrodzeniem pracowników spółki , przedstawił ponadto
wyliczenia w jaki sposób zaproponowane podwyżki cen biletów wpłynął na kondycję
finansową spółki.
Opinia Komisji:
Pozytywnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie ustalenia stref i cen
urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z
o.o. w Brzesku – głosowano jednogłośnie ;
Ad. 4. Bezpieczeństwo - Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowe na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
Zaproszony na posiedzenie komisji Prezes Gminny OSP Pan Marian Czarnik przedstawił
komisji szczegółowe informacje na temat działalności OSP na terenie Gminy Brzesko.
( Szczegółową pisemną informację radni otrzymali w wersji elektronicznej).

Pytania członków komisji związane były min. z wyposażeniem jednostek OSP w nowe
samochody – odpowiedzieli na zapytania Pana Marian Czarnik oraz Radny Adrian Zaleśny.
Opinia komisji:
Zapoznano się z informacjami dot. działalności OSP na terenie Gminy Brzesko w zakresie
zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r .
Ad.5. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
Inspektor Ireneusz Węglowski dokonał szczegółowego omówienia realizacji zadań dot.
Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, przedstawił również
prezentację multimedialną.
Informacje jw. otrzymali członkowie komisji w wersji elektronicznej.
Pytań członków komisji brak.
Opinia komisji:
Zapoznano się z informacjami dot. realizacji zadań dotyczących zarządzania krzyżowego,
ochrony ludności i spraw obronnych i pozytywnie zaopiniowano prowadzone działania w
tym zakresie.
Ad.6. Informacja na temat realizacji zadań – opiekuńczo wychowawczych w placówkach
oświatowych Gminy Brzesko.
Członkowie komisji otrzymali informacje w wersji elektronicznej- zapytań do przedłożonych
sprawozdań brak.
Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z informacjami ze szkół i przedszkoli z realizacji zadań opiekuńczowychowawczych i pozytywnie opiniuje prowadzone działania.
Ad. 7. Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia projektu uchwały
jw. Omówił również sprawozdanie z realizacji programu w roku 2019.
Pytań członków komisji do przedstawionego sprawozdania brak.

Opinie komisji:
1. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt
na
terenie
Gminy
Brzesko”
za
2019
rok.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Brzesko w 2020 roku. - głosowano jednogłośnie;
Ad. 8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję - sprawy bieżące i wolne
wnioski.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia projektów
uchwał i pism skierowanych do rozpatrzenia przez komisje w sprawach:
1) Wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – głosowano
jednogłośnie; pytań radnych brak;
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w
Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Granice” – głosowano jednogłośnie.
Pan Grzegorz Brach przedstawił jakie obowiązują procedury przy uchwalaniu planu, w jaki
sposób przekazywane są informacje o rozpoczęciu procedury planistycznej na danym terenie.
Po to stosuje się wyłożenie planu i planuje się dyskusję , by mieszkańcy mogli się o takich
podejmowanych działaniach dowiedzieć. Mieszkaniec winien o swoje mienie dbać i
interesować się co na jego terenie będzie się działo. Gmina nie ma obowiązku powiadamiania
osobiście mieszkańców.
3. Przyjęto do wiadomości pismo KD.XVIII.2121.1.96.2019.IO z dnia 17 grudnia 2019
r. dotyczące zapotrzebowania na przyjęcie skazanych do nieodpłatnych prac na cele
społeczne.
4. Przyjęto
do
wiadomości
Zarządzenie
Burmistrza
Brzeska
z
28 listopada 2019 roku Nr 353/2019 oraz Nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.

dnia

5. Przyjęto do wiadomości pismo Mieszkańca Brzeska z dnia 29 stycznia 2020 r. w
sprawie utworzenia parkingu przy ul. Głowackiego.

6. Zapoznano się z sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za
rok 2019.
Ponadto Pan Grzegorz Brach poruszył temat dot. ustalenia wysokości stawki oraz zmiany
metody składania deklaracji przez mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Wielokrotnie w tym temacie składała interpelacje na sesji Radna E. Żwawa.
Jeden z mieszkańców Gminy Brzesko, który otrzymał decyzję Burmistrza ustalającą decyzję
wnoszenia opłaty, skierował skargę do SKO w Tarnowie przeciwko Gminie Brzesko dot.
sposobu składania deklaracji jw. SKO nie przychyliło się do tej skargi i ani do jednej uwagi
i podtrzymało naszą decyzję.
Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady komisji. ( Pełna dyskusja płyta CD
znajduje się w aktach komisji).

Przewodniczący
Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
(-)Rafał Cichoński
Przygotował(a):Inspektor Marta Kółkowska Biuro Rady Miejskiej
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

