P R O T O K Ó Ł Nr

1/2011

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady
Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu :
13

stycznia

2011 r o k u

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny
Adam

Kwaśniak

Przewodniczący

Komisji.

Witając

zebranych

poinformował, że przesłany porządek posiedzenia ulegnie małej zmianie.
Zaproponował, aby punkt 5 „Sprawy bieżące i wolne wnioski” był w punkcie
4 a punkt „Opinia na temat funkcjonowania BOSiR- Wizyta na Kręgielni” był
ostatni. Członkowie komisji wyrazili zgodę na taką zmianę porządku.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia po zmianach. Poniższy porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Opracowanie planu Pracy Komisji na rok 2011.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok.
3. Informacja na temat funkcjonowania BIM.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
5. Opinia na temat funkcjonowania BOSiR .
Wizyta na Kręgielni- około godziny 11.00
Ad. 1
Opracowanie planu Pracy Komisji na rok 2011.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zapytał, czy członkowie otrzymali
projekt planu pracy w związku z tym zapytał czy są jakieś uwagi do tego
projektu.
Radny Jarosław Sorys, zaproponował, aby znalazł się w planie pracy na
miesiąc kwiecień temat: Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie
działalności OSP i kontrola stanu przygotowań przeciwpowodziowych,
tłumacząc, że powinien taki temat się znaleźć, ponieważ

1

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że jest to dobry
pomysł i przypomniał radnym, że jest taka możliwość iż zawsze temat można
wprowadzić do spraw bieżących, a oprócz tego są również tematy sesyjne.
Zatem

przewodniczący

poprosił

o

przegłosowanie

przyjęcia

tematu:

„Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie działalności OSP i kontrola
stanu przygotowań przeciwpowodziowych” dl planu pracy komisji na miesiąc
kwiecień. Przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał plan pracy komisji na rok 2011 i poddał je pod
głosowanie:
PLAN PRACY KOMISJI PRAWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I PROMOCJI
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU NA ROK 2011.
Styczeń
1. Opracowanie planu Pracy Komisji na rok 2011.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok.
3. Informacja na temat funkcjonowania BIM.
4. Opinia na temat funkcjonowania BOSiR . Wizyta na kręgielni.
5. Sprawy bieżące.
Luty
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych .
2. Ocena funkcjonowania MPEC w Brzesku.
3. Sprawy bieżące.
Marzec
1. Zapoznanie się z przygotowaniem Regionalnego Centrum KulturalnoBibliotecznego do rozpoczęcia funkcjonowania w roku 2011.
2. Opinia na temat funkcjonowania spółki MPK w Brzesku.
3. Sprawy bieżące.
Kwiecień
1. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Gminy Brzesko ze
szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie działalności OSP w
Gminie Brzesko oraz kontrola przygotowań przeciwpowodziowych.
3. Sprawy bieżące.
Maj
1. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
2. Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska.
3. Sprawy bieżące.
Czerwiec
1. Opinia na temat funkcjonowania spółek BZK i RPWiK.
2. Sprawy bieżące.
Lipiec
1. Wyjazd do oczyszczalni ścieków w Sterkowcu.
2. Sprawy bieżące.
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Sierpień
1. Informacja o działaniach proekologicznych oraz gminnej gospodarce
odpadami.
2. Sprawy bieżące.
Wrzesień
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok.
2. Sprawy bieżące.
Październik
1. Zapoznanie się z działalnością Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania
inwestorów
i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
2. Sprawy bieżące.
Listopad
1. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok.
2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem MOPS . Wizyta w noclegowni.
Informacje na temat programu ochrony bezdomnych przed zimą.
3. Sprawy bieżące.
Grudzień
1. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2012.
2. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2012.
3. Sprawy bieżące.
Plan został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2 Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok.
Naczelnik
Wydziału
Finansowo-Budżetowego
UM
w
Brzesku
Barbara Odroń - Ferenc przedstawiła wydatki oraz kształtowanie się
dochodów w Gminie Brzesko oraz planowane inwestycje na 2011r.
Pani Naczelnik przedstawiła również prognozę finansową wieloletnią.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał, że
w związku z obniżeniem wydatków bieżących urzędu w kwocie ok. 3 mln
złotych niż w roku ubiegłym złotych, zapytał co konkretnie jest niższe?
Naczelnik
Wydziału
Finansowo-Budżetowego
UM
w
Brzesku
Barbara Odroń – Ferenc, poinformowała, że wynagrodzenia zostały takie
same jak w ubiegłym roku, ograniczone zostały wydatki na obsługę długu,
rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników placówek
oświatowych została ograniczona. Pani Naczelnik, dodała, że środków na
remont placówek oświatowych nie ma w tym roku, ponieważ nie wiedzą jak
będą się kształtować dochody bieżące, jeżeli te dochody bieżące będą się
kształtować na zadawalającym poziomie to być może, że te placówki
oświatowe będą miały dołożone pieniądze na wynagrodzenia, a jeśli nie to
z własnych oszczędności.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poruszył
sprawę prawa wieczystego użytkowania, jaki wzrost dochodów jest
planowany w 2011r., oraz zapytał o zbycie działek na terenie Gminy
Brzesko? Zapytał o Dział 70 Gospodarka Mieszkaniowa, zostały
zaprojektowane wpływy na poziomie 270 tysięcy złotych, jakie dochody udało
się zrealizować w 2010r., ile działek i za jaką kwotę zostało zamienionych
bądź zakupionych?. Zapytał o zbycie działek o Numerach 1411/176,
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4013/1, 4313/2, 4313/3, 4313/4. zbycie działki Dom Strażaka 720 tysięcy
złotych, zapytał czy realna jest sprzedaż tego gruntu?
Inspektor UM Pani Renata Pacura, poinformowała, że bardzo realna jest
sprzedaż, obecnie czekają na przeprowadzenie straży pożarnej z garażu,
a następnie ogłaszają przetarg. Sprawa dotycząca dwudziestu działek na
Pomianowskim Stoku, działki są uzbrojone lecz nie ma magistrali
wodociągowej, gdy zostanie magistrala wodociągowa wybudowana to te
działki zostaną sprzedawane. Inspektor wraz z Naczelnikiem Referatu
Geodezji i Gospodarowania Mieniem Józefem Makuchem, wraz z objaśnili
wątpliwości do w/w działek, wszelkie procedury oraz sposób sprzedaży.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał,
w sprawie sprzedaży działki na ul. 11 Listopada w Brzesku, ponieważ uważa,
że lepiej jest sprzedać ten grunt jako jedną działkę, a nie dzielić go na
„kawałki”.
Inspektor UM Pani Renata Pacura, poinformowała, że bardzo trudno jest
sprzedać działkę o dużej powierzchni, ponieważ jest mało nabywców i mają
doświadczenia w kwestii Pomianowskiego Stoku, zatem lepiej jest sprzedać
to w mniejszych „kawałkach”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,
przewodniczący nie zgodził się z panią Inspektor Renatą Pacurą, poprosił
o łączną powierzchnie tych działek, podkreślając, że to działanie jest
sprzeczne z tym co zostało zaopiniowane na komisjach.
Naczelnik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem Józef Makuch,
poinformował, iż pan inż. Gondek wraz z panią architekt UM w Brzesku
ustalał i stwierdzała, że musi być taki podział. Naczelnik, wyjaśnił, że muszą
się stosować do planów szczegółowych, jeśli nie ma planów szczegółowych to
przed każdą sprzedażą musi opiniować pani architekt a referat wydaje
stosowne postanowienie, opiniujące ten grunt co do podziału.
Inspektor UM Pani Renata Pacura, dodała, że działki będą sprzedawane
w jednym przetargu, zatem nie będzie problemu, jeśli ktoś będzie
zainteresowany sprzedażą całego terenu, aby zakupić wszystkie te działki,
jeśli chcielibyśmy sprzedawać to w całości to jest bardzo ciężko znaleźć
nabywcy na duże powierzchnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, lepiej jest
sprzedawać 2 arowe działki na której nic się nie da zrobić, których
pojedyncza wartość i wycena jest dużo mniejsza. Większe, kształtne działki
jako całość mają realną wyższą wartość, moim zdaniem, ktoś tu działa na
szkodę Gminy.
Inspektor UM Pani Renata Pacura, poinformowała, że Przewodniczący nie
ma racji, ponieważ zostały nie wydzielone, po to, aby ich było dużo ale po to
aby coś na nich można było wybudować, w związku z powyższym zostały tak
podzielone, żeby powstały jakieś obiekty architektury na tych działkach.
Obecnie budynek mieszkalny może stanąć na powierzchni 3 arowej,
a powierzchnia nie ma znaczenia lecz kształt działki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, dodał, że
nie jest to prawdą, ponieważ, jeśli wziąć 20 arową działkę i podzielić po
3 ary to z tych 3-ch arów po zasianiu trawy nie da się nic zrobić i wartość z
zasianą trawą działki jest dużo niższa niż jedna, jednolita działka.
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W ten sposób prowadzony podział przez urzędników jest niedopuszczalny.
Jest to centrum miasta, przy samej obwodnicy przy wylocie komunikacyjnym
- urzędnik może wszystko zrobić ale czy dobrze?. Ja już się sparzyłem na
paru kwestiach, a to jest działanie na szkodę gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał aby nie wystawiać takich
radykalnych poglądów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, dlaczego
przy budżecie w niektórych pozycjach jest podana powierzchnia i wartość
działek, a w innych ani słowa na ten temat -co tu chcecie przemycić?
Naczelnik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem Józef Makuch,
poinformował, aby pan Przewodniczący nie mówił w ten sposób, ponieważ
sugeruje, jakieś „nieczyste gry”. Radni wyrażają opinię, następnie ta opinia
trafia do pani architekt a następnie ocenia i decyduje o tym, jeśli pan
Przewodniczący przekona architekta, aby wydał inną opinię to jest to już
pana sprawa. Naczelnik dodał, że nie będzie na nikogo wpływał, aby tak
zadecydował.
Radny Paweł Strojny, poinformował, że jeśli parę tych działek nie zostanie
sprzedanych , to ta kwota która jest w budżecie nie zostanie osiągnięta.
Inspektor UM Pani Renata Pacura, podała powierzchnie działek: 352m²,
368m², 556m², 671m², wyjaśniając dlaczego taki podział został wykonany.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, reasumując
jest to piękny obszar w centrum miasta.
Inspektor UM Pani Renata Pacura, wytłumaczyła procedurę jaką planują
dotyczącą działek.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, przedstawił
swoje racje dotyczące w/w działek, nie zgadzając się z podziałem dokonanym
przez wydział.
Następnie Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego UM w Brzesku
Barbara Odroń – Ferenc, przedstawiła planowane wydatki wydziałów UM w
Brzesku.
Poruszono kwestię działek na os. Pagorek w Mokrzyskach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk zapytał jak
wygląda wycena tych działek, jako gruntów rolnych?
Naczelnik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem Józef Makuch,
wyjaśnił, że wycenę wykonuje biegły a ustala cenę Burmistrz.
Burmistrz Grzegorz Wawryka, jest to teren zalewowy. Domy są wyżej, a
łąka jest tam ciągle zalewana.
Kolejna działka która została poruszona- działka zabudowana; Dom
Strażaka, położona w Mokrzyskach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, jakie są
szanse na sprzedanie?
Inspektor UM Pani Renata Pacura, mieszkańcy chodzą i pytają się kiedy
będzie przetarg.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, zapytał kiedy strażacy się
przeniosą?
Inspektor UM Pani Renata Pacura, odpowiedziała, że w zasadzie już mieli
się przenieś, ale wystąpiły jakieś problemy.
Burmistrz Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że jest to kwestia paru
tygodni.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał o
kolejną działkę 40 arową w Mokrzyskach,
Naczelnik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem Józef Makuch,
wyjaśnił, że jest to kolejny teren do zbycia, teren przy Uszewce.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,
poinformował, że jest to duża działka i niezalewowa, dodając, że dba o
interes gminy. Poprosił wydział o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i wycenić ją tak jak powinno. Każdy kto kupuję, to kupuję po to aby zrobić z
tego użytek, nie można 40 arowej działki sprzedać za 32 tysiące złotych.
Inspektor UM Pani Renata Pacura, poinformowała, że to, iż zostało
napisane w budżecie taka kwota, to nie oznacza, że za taką kwotę
sprzedadzą, jest to cena prognozowana. Uważa, że lepiej napisać kwotę
mniejszą i osiągnąć większy dochód niż odwrotnie. Wszystkie te działki będą
wyceniane i będą sprzedawane zgodnie z wyceną.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, jeszcze
sprawa działki w Mokrzyskach - 6 arów za 5 tysięcy złotych. Uważa, że te
dwie działki powinny iść do sprzedaży jako działki budowlane.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, zapytał, że w projekcie
w budżetu – dokształcenie nauczycieli, w Przedszkolu Nr 9 w Brzesku
49 tysięcy 353 złote, dlaczego taka kwota?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że te wydatki są
przypisane dla wszystkich przedszkoli, ponieważ przy tym przedszkolu jest
księgowość.
Poruszono temat związany z opłatami za wodę oraz ścieki, następnie po
dyskusji i analizie Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, przedstawił
następujące wnioski i opinie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby z dopłat MPK
w przekazać kwotę 100 tysięcy złotych na cele stowarzyszeń
i organizacji sportowych w Gminie Brzesko.
Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie Muzeum Ziemi
Brzeskiej i powołanie osoby odpowiedzialnej za jego utworzenie.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie Muzeum Ziemi
Brzeskiej i powołanie osoby odpowiedzialnej za jego utworzenie.
Głosowano jednogłośnie.
Z uwagi na brak dofinansowania do zadania „Modernizacji instalacji ciepłej
wody użytkowej i wody basenowej krytej pływalni w Brzesku komisja
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeniesienie tych środków w wysokości
330 tysięcy złotych na zadania dróg publicznych w Gminie Brzesko.
Głosowano jednogłośnie.
Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje analizę projektu budżetu Gminy Brzesko na
2011 rok. Głosowano jednogłośnie.

6

Ad. 3 Informacja na temat funkcjonowania BIM.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że obecnie trwa
przygotowywanie projektu uchwały, aby BIM włączyć w struktury MOK-u. do
tej pory BIM pracował w bardzo ciężkich warunkach, nie było możliwości aby
wydzielić pomieszczenie, czy stworzyć stanowisko tylko i wyłącznie dla
redaktora BIM-u, w sytuacji, gdzie MOK ma perspektywę polepszenia
warunków lokalowych.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, dodał, że jest zamysł taki, aby
już w budżecie który będziecie Państwo uchwalać, pomyśleć o przesunięciu
środków w kierunku MOK-u.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, zapytał, czy są pytania do
sprawozdania?
Radny Jarosław Sorys, juk wygląda kolportaż gazety? Czy jest w sołectwach
również do uzyskania, w jakimś jednym punkcie?
Redaktor Naczelna BIM-u Zofia Sitarz, BIM jest do kupienia w każdej
miejscowości na terenie gminy, we wszystkich sołectwach. Kolportaże są
poprzez prywatne kioski ruchu.
Komisja
pozytywnie
jednogłośnie,
przyjęła
informację
funkcjonowania Brzeskiego Magazynu Informacyjnego BIM.

na

temat

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, po dyskusji i analizie
przedstawił wnioski wraz z członkami komisji i poddał je pod głosowanie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o remont i odwodnienie
ul. Bocznej w Jadownikach.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poprawienie stanu dróg (od
strony ul. Okocimskiej do kortów tenisowych).
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o włączenie się do projektu
„Szlaku Cmentarzy Wojennych I Wojny Światowej” realizowanych przez
PTTK Tarnów.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeznaczenie środków na
zakup praw autorskich do publikacji opracowania dotyczącego historii
Cmentarza Wojennego w Sterkowcu.
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Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystosowanie pisma do
Małopolskiego

Zarządu

Melioracji

i

Urządzeń

Wodnych

w sprawie udrożnienia koryta rzeki Grodna poprzez usunięcie zatorów,
wycięcie drzew, pogłębienie i poszerzenie na całej długości jak również
kontrolowanie na bieżąco szerokości koryta rzeki, aby wykluczyć zjawisko
zasypywania koryta.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja
ul.

wnioskuje

Prokopa

w

do

Burmistrza

Jadownikach

o

Brzeska,

konstrukcji

aby

most

rurowej

na

przerobić,

a parametry dostosować do zapotrzebowania tak, aby usunąć główną
przyczynę podtapiania okolicznych domów przez wadliwą konstrukcję
mostu. Roboty należy synchronizować z równoczesnym poszerzeniem i
pogłębieniem koryta.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie środków w
budżecie przeznaczonych na doświetlenie ulic w Gminie Brzesko.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków w
budżecie przeznaczonych na kontynuację budowy chodnika na ul. Witosa
w Jadownikach oraz na wykonanie projektów chodników na ul.
Staropolskiej,

Małopolskiej

i

Podgórskiej

w Jadownikach.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na dawnym Placu
Targowym na wprost sklepu Alti, wymalować dwa stanowiska parkingowe
dla

osób

niepełnosprawnych

(

na

wprost

wejścia

do

Ogródka

Jordanowskiego, obok kiosku ruchu).
Głosowano jednogłośnie.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

o

sprawdzenie

przez

odpowiednie służby czy na terenie ogródków działkowych nie zamieszkują
w okresie zimowym osoby bezdomne wymagające pomocy. Głosowano
jednogłośnie.
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w celu poprawienia
bezpieczeństwa w centrum miasta o zamontowanie dodatkowych kamer
na ul. Berka Joselewicza i skrzyżowaniu ulic Chopina i Uczestników
Ruchu Oporu.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o naprawienie oświetlenia na
ul.

Uczestników

Ruchu

Oporu

w

Brzesku

przy

przystankach

autobusowych.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o regulację oświetlenia na ul.
Małopolskiej i Staropolskiej w Jadownikach ( od Jadownik do Sterkowca)
Głosowano jednogłośnie
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie oświetlenia na ul.
Prokopa przy posesji Państwa O.
Komisja wnioskuje pilnie do Burmistrza Brzeska i Dyrektora BOSiR o
wywiezienie zalegającego sprzętu z siłowni na Kręgielni, na bazę Spółki
BZK celem jego zmagazynowania.
Głosowano jednogłośnie
Komisja wnioskuje aby w trybie pilnym zabezpieczyć dodatkowo środki w
wysokości 100 tysięcy złotych na remont Kręgielni. Środki powyższe
winny pochodzić ze zmniejszenia dotacji dla RPWiK na 2011 rok.
Głosowano jednogłośnie
Ad. 5 Opinia na temat funkcjonowania BOSiR.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, poinformował radnych, że
w materiałach na komisję otrzymali pisemną informację na temat BOSiR-u.
Zapytał, czy są pytania do pana Dyrektora?
Radny Jarosław Sorys, zadał pytanie: czy cykl imprez, które
przeprowadzone przez BOSiR w 2010 roku będzie kontynuowany, czy
przewiduje Pan jakieś ulepszenia czy zmiany od tego czasu kiedy objął pan
funkcję dyrektora?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, imprezy, które były, przynajmniej od 9
miesięcy, staram się kontynuować aby się okazało, że coś likwiduję, głównie
chodzi o 24 godzinne pływanie, do którego mam nastawienie 50 na 50.
Staramy się również o nowe imprezy, jest zatrudniony obecnie menager.
Działania będą poszerzone o nowe obiekty czyli kręgielnie. Ostatnio
wykonane jest lodowisko.
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Radny Jarosław Sorys, poinformował, że nie dawno pan Marcin Kacer
został trenerem, czy w związku z funkcjonowaniem sekcji- jak przedstawia
się sprawa naboru do sekcji, głównym takim „motorem” naboru
z doświadczania wiem, że były lekcje pływania.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, sama forma pozyskiwania zawodników jest
poprzez np. organizowanie imprez typu: Święto Niepodległości, zostają
„wyłapane” talenty. Pan Marcin Kacer, który od stycznia został zatrudniony
jako trener, zajmie się tylko i wyłącznie sekcją szkoleniową.
Radny Jarosław Sorys, czy nawierzchnia na Orliku w zimie się nie zużywa?
W ostatnim czasie dużo osób korzysta z Orlika, uważa, że symboliczna opłata
za wejście na teren BOSiR-u 1 lub 2 zł. powinno być, biorąc pod uwagę, że
miasto dopłaca do tego. Czy wogóle jest rozważana taka możliwość?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, Orliki są tak przygotowane, że w zimie
można z nich korzystać, jest to związane głównie z konserwacją boiska.
Boiska do piłki siatkowej będą z opłatą symboliczną.
Radna Halina Mrówka, poinformował pan, że remontowana jest sala fitness
która mieści się na kręgielni, czy ona będzie wynajmowana, czy będzie
prowadzona w ramach administrowania przez Państwa?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, założenia są takie, że będzie powszechnie
dostępna dla wszystkich, wynajęcie tej sali będzie dla każdego kto będzie
chętny, np. sekcje do sztuk walki, do zajęć korekcyjnych, zajęcia fitness.
Radna Halina Mrówka, czy jakieś firmy z naszego terenu zgłaszały się do
przetargu remontu kręgielni- odpadły czy wogóle nie było chętnych, bo w
materiałach jest zapis, że remont wykona firma z Leszna.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, specyfikacja tego przetargu była złożona, że
są praktycznie 4 firmy w Polsce, które zajmują się montażem i dostawą
kręgielni klasycznej, głównie z Wielkopolski są te firmy. Już remont góry
kręgielni jest wykonywany z oszczędności jakie udało się zdobyć.
Radny Jerzy Gawiak, jakie będą mieć uprawnienia nowi przyjęci wkrótce
parkingowi, jaka będzie już później „ściągalność” ponieważ na dzień
dzisiejszy
jest
zerowa,
czy
będzie
kontrolowane
postoje
dla
niepełnosprawnych,
ponieważ
notorycznie
są
zajmowane
przez
nieodpowiednie osoby?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, sposób poboru opłat- nie będzie
parkingowych, będą kontrolerzy. Należy kupić karty parkingowe
w dostępnych punktach przy każdym parkingu, będzie około 30 takich
dostępnych
punktów.
Będą
również
karty
parkingowe
dla
niepełnosprawnych, jeśli nie będzie legitymacji z potwierdzeniem stopnia
niepełnosprawności za szybą na wyznaczonym specjalnie do tego miejscu to
kontroler to będzie egzekwował, będą podjęte dalsze czynności
administracyjne.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że taka weryfikacja
powinna należeć do policji, ponieważ ustawa wyraźnie mówi, iż prawo do
bezpłatnego parkowania mają pojazdy oznaczonymi międzynarodowym
znakiem inwalidy, ustawa nie mówi nic o osobach kierujących tym
pojazdem, teoretycznie każdy może przylepić sobie taki znaczek na szybie, a
do policji należy kontrola, czy te znaczki są legalnie przyklejone.
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Radny Krzysztof Bogusz, zapytał czy w związku ze sprawą budowy basenu
a konkretnie tej firmy czy gmina będzie występowała do sądu, czy sprawa
została zamknięta?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, ten temat jest praktycznie zamknięty,
ponieważ droga prawna jaka była została podjęta przez poprzednią radę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił
sprawę radnemu o prowadzonych negocjacjach z tą firmą. Polityka oraz
ówczesne kierownictwo basenu spowodowało, że gwarancja została
zaniechana.
Radny Krzysztof Bogusz, czy kluby z terenu gminy nie mogły by mieć
pierwszeństwa w rezerwacji Orlika? Kluby z innej miejscowości lub osoby
prywatne mają lepsze terminy, czy nie można było wdrożyć takiego
usprawnienia i uwzględnić jako pierwszych klubów z naszej gminy?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, staramy się to wykonywać, aby było
sprawiedliwie.
Radny Krzysztof Bogusz, chodzi mi o to, aby nasze kluby nie jeździły po
innych halach i szukały wolnej sali np. do Borzęcina.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, postarają się dostosować harmonogramy na
Orliku.
W dyskusji radni poruszyli: frekwencje osób korzystających na basenie,
maraton 24-godzinnego pływania, przeprowadzenia administracji BOSiR-u
na kręgielnie oraz stref płatnego parkowania.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, po dyskusji przedstawił opinię i
poddał pod głosowanie:
Komisja pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Brzeskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Głosowano jednogłośnie.
Protokołowała
Joanna Szczepka
Przewodniczący Komisji
Prawa Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak
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