P R O T O K Ó Ł Nr

2/2011

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

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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zapoznanie
się
ze
sprawozdaniem
gminnego
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

programu

profilaktyki

3. Ocena funkcjonowania MPEC w Brzesku – wizja lokalna.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, przedstawił porządek posiedzenia
zmieniając kolejność punktów, punkt 2 przenieś zamienić na punkt 3.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.
Komisja przyjęła porządek posiedzenia jednogłośnie.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, poddał pod głosowanie protokół
z posiedzenia komisji z dnia 13 stycznia 2011r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2 Ocena funkcjonowania MPEC w Brzesku – wizja lokalna.
Komisja udała się na wizję lokalną.
Po odbyciu wizji lokalnej Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, poddał opinię
i poddał ją pod głosowanie.
Komisja
pozytywnie
jednogłośnie
zaopiniowała
informację
na
temat
funkcjonowania MPEC w Brzesku.
Ad. 3 Zapoznanie się ze sprawozdaniem gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Inspektor Renata Pabian, przedstawiła członkom komisji najważniejsze
informacje, które zostały umieszczone i zawarte w sprawozdaniu dla radnych.
Zapytania do sprawozdania:

Radna Halina Mrówka, zapytała jak wygląda sprawa kosztów ogłaszania konkursu
ofert dla stowarzyszeń, ze sprawozdania wynika, że są dość kosztowne dlaczego?
Inspektor Renata Pabian, odpowiedziała, że wynika to z ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie. Do tej pory był taki przepis, aby zlecać organizacją
pozarządowym, realizację zadań- należało to ogłosić w gazecie lokalnej, na stronie
internetowej, w BIP-ie, oraz na tablicy ogłoszeń, tak ustawa narzucała. Myśleliśmy,
by zmniejszyć te koszty, poprzez zlecanie zakupu usług dla stowarzyszeń. Okazało
się, że nie jest to dobra forma, pozostaliśmy nadal na ogłaszaniu tych konkursów.
Obecnie ustawa się zmieniła i nie musimy dodatkowo wysyłać ogłoszeń do gazet
lokalnych. W ostatnim ogłaszanym przez mnie konkursie, nie zamieściłam
informacji do gazet, zatem te koszty będą już mniejsze.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, zapytał w sprawie komisji alkoholowejczy za kontrole punktów sprzedaży, członkowie otrzymują dodatkowe pieniądze
z tego tytułu, oraz ilu jest członków komisji alkoholowej?
Inspektor Renata Pabian jest to wysokość 120zł, brutto. Członek komisji
alkoholowej musi przeprowadzić kontrolę przynajmniej 5 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie całej gminy. Komisja jest rozbita na 2 zespoły,
jeden zespół jest do rozpatrywania wniosków i jest sześć członków, drugi jest zespół
liczy trzech członków i jest to zespół kontrolny.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, zadał zapytanie w imieniu nieobecnego
radnego Krzysztofa Bogusza:
- wnioskuje, aby komisje rozpatrujące wnioski o dofinansowanie projektu ze
środków alkoholowych oraz na działalność sportową nie znajdowały się osoby
Urzędu Miejskiego ani radni, którzy znajdują się we władzach klubów, stowarzyszeń
są ich członkami lub ich najbliższa rodzina. Czy jest taka możliwość?
- wnioskuje o poszerzenie formularza na którym składany jest wniosek o dotację na
realizację zadania o punkt „Planowane działania promocyjne związane z realizacją
zadania”, celem lepszej promocji podejmowanych działań, chodzi o przesyłanie
informacji na stronę urzędu miejskiego, lokalnych mediów, jeżeli nie są możliwe
zmiany formularzy proponuję by miało to formę załącznika do wniosku,
- jakie środki są z tytułu podatków i innych świadczeń sponsoring itp. wpływają od
Browaru Carlsberg na rzecz miasta Brzeska i podległych mu jednostek, czy to jest
tajne?
Inspektor Renata Pabian, mówiąc o stowarzyszeniach to sama ustawa o pożytku
publicznym wyklucza już osoby, które podpisują takie oświadczenia, a którzy są
członkami w zespole do rozpatrywania wniosków, że nie są powiązane z daną ofertą
w żaden sposób.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że ustawa dość
precyzyjnie reguluje zasady uczestnictwa.
Inspektor Renata Pabian, w sprawie poszerzenia wniosku, może to być jako
załącznik do wniosku, ponieważ wzór oferty jest zgodny z rozporządzeniem więc nie
można go zmienić.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, w sprawie browaru Carlsberg, proszę
sformułować wniosek a my tym wnioskiem się zajmiemy.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, po dyskusji i analizie przedstawił
następujące wnioski i poddał je pod głosowanie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poszerzenie formularza na którym
składany jest wniosek o dotację na realizację zadania o punkt „Planowane działania
promocyjne związane z realizacją zadania”, celem lepszej promocji podejmowanych
działań.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja zwraca się z zapytaniem Burmistrza Brzeska jakie środki
z tytułu podatku i innych świadczeń wpływają od Browaru Carlsberg na rzecz
Gminy Brzesko i podległych mu jednostek.

Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje gminny
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2010r.

program

profilaktyki

Radny Jarosław Sorys, zadał pytanie: mamy w sprawozdaniu zapis: zakup nagród
dla pracowników S.P Z.O.Z, którzy przyczynili się do działań profilaktycznych,
w jaki sposób się przyczynili?
Inspektor Renata Pabian, były to nagrody dla pielęgniarek, które prowadziły akcję
która miała na celu promocji zdrowego trybu życia bez alkoholu, rozpropagowanie
takiej akcji wśród pacjentów. Ta akcja trwała rok, jako nagrody zakupiono książki.

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Inspektor ZPK UM w Brzesku Zbigniew Matras, przedstawił i omówił uchwałę
dotyczącą wykazu przystanków Gminy Brzesko i sposobu korzystania, ponieważ
ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. w wchodzi w życie w marcu br. został zmieniony
zapis, że to gmina ma wykaz zatwierdzić i gmina ma ustalić zasady korzystania
z przystanków. Ta ustawa wprowadza dosyć poważne zmiany, zwłaszcza finansowe
dla gminy. Ustawa „zdejmuje” z obowiązku przewoźnika obowiązek sprzątania
przystanków i nakłada ten obowiązek gminie na wszystkich przystankach.
Radny Jerzy Gawiak, korzystając z okazji, że jest obecny Pan Matras zapytał, że
jest zgoda Generalnej Dyrekcji na utworzenie przystanku przy ul. Bernackiego.
Inspektor ZPK UM w Brzesku Zbigniew Matras, aby utworzyć taki przystanek
przy takiej ulicy musi być dokumentacja, zatoka, zgoda właściciela terenu.
Komisja zapoznała się ze wstępną informacją w sprawie wykazu przystanków na
terenie Gminy Brzesko i sposobu z nich korzystania.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, przedstawił komisji pismo z dnia
12.01.2011r. od Pani B.B z Mokrzysk w sprawie budowy chodnika przy
ul. Parafialnej w Mokrzyskach oraz Św. Stanisława w Szczepanowie. Po czym
przestawił następujące wnioski i poddał je pod głosowanie:
Komisja pozytywnie jednogłośnie przychyla się do pisma z dnia 10 stycznia
w sprawie budowy chodnika przy ul. Św. Stanisława od strony Szczepanowa.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ponowne przywrócenie przystanków po
obu
stronach
na
skrzyżowaniu
ulic
Głowackiego
z ul. Bernackiego.
Głosowano jednogłośnie
Radny Jerzy Gawiak poruszył sprawę dotyczącą dzików.
Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zostało w tej sprawie
wystosowane pismo do Sejmu RP oraz do Rządu RP, ale dostaliśmy przysłowiowego
„kopa” tzn. odpowiedź była taka, że prawodawstwo jest właściwe i nie będą w tym
temacie nic robić. Bez zmiany prawa nie jest się w stanie nic zrobić. Żaden poseł
ziemi tarnowskiej poza jednym posłem Czesakiem, nie zainteresował się tą sprawą,
a jeden poseł z Chrzanowa odpisał, oprócz pism do rządu zostało wysłane ponad 30
pism do posłów ziemi tarnowskiej.
Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę z uprzątnięciem działki na ul. Środkowej
w Jadownikach, działki o numerze 747/1, sprawa jest już przedstawiona panu
Kierownikowi Henrykowi Pieli ale dość długo się toczy.
Radny Jerzy Gawiak, rozmawiałem nie dawno z Kierownikiem Pielą, został
ogłoszone zapytanie o cenę o wysprzątanie tego terenu, zgłosiła się tylko jedna firma

BZK. Ten teren jest bardzo duży, zasypany całościowo śmieciami, jest dwóch
właścicieli. Zasugerował, aby odkupić od właścicieli ten teren, ponieważ za tą
działką jest przepompownia RPWiK-u, a jest to jedyny dojazd. Problem jest również
na ul. Małopolskiej 13, tuż po powodzi budynek który tam stoi nadaje się do
rozbiórki i grozi zawaleniem, nie jest wogóle zabezpieczony i nie ma właściciela.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, po dyskusji i analizie przedstawił
następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ewentualny wykup działki Nr 747/1
oraz Nr 747/2 przy ul. Środkowej w Jadownikach przez Gminę w celu lepszego
dojazdu do przepompowni Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
oraz o uprzątnięcie tego terenu.
Głosowano jednogłośnie
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ustalenie właściciela nieruchomości
przy ul. Małopolskiej 13 w Jadownikach. W przypadku braku spadkobierców,
o skierowanie pisma do sądu i przeprowadzenie postępowania spadkowego
z urzędu.
Głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, przedstawił sprawę statutu
Związku Gminnego RPWiK do zatwierdzenia. Komisja PPiP w ubiegłym roku wniosła
na podstawie uwag radcy prawnego poprawki do tego statutu, które zostały przyjęte
tego nie wie, ale będzie to przedmiotem analizy. Projekt statutu tego nowego
wprowadza rozwiązania niekorzystne dla Gminy Brzesko. Kiedyś w Związku było 5
gmin, jednym z gmin była Gmina Gnojnik lecz się wycofała i to był ten 11 głos.
Zgodnie z projektem tego Związku, proponuje się aby ten 11 głos dać Gminie
Zakliczyn. Dlaczego Gmina Zakliczyn ma ten 11 głos, a nie Gmina Brzesko skoro
majątek RPWiK-u jest ponad w 50% jest majątkiem Gminy Brzesko.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, po dyskusji i analizie przedstawił
następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opinię prawną w kwestii zabezpieczenia
interesu prawnego Gminy Brzesko oraz możliwości dokonywania zmian przez Radę
Miejską w projekcie Statutu Związku Międzygminnego RPWiK.
Głosowano jednogłośnie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 1130 do godziny 1400
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