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Protokół Nr 29/2013 

 

Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej  

w Brzesku  z dnia  20 maja 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego   

w Brzesku  przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja  obradowała w składzie: 

 

1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący komisji; 

2. Radny Krzysztof Bogusz - członek komisji; 

3. Radny Jerzy Gawiak - członek komisji; 

4. Radny Jarosław Sorys - członek komisji; 

5. Radny Paweł Strojny - członek komisji; 

6. Radny  Piotr Wyczesany - członek komisji; 

7. Radna Halina Mrówka - członek komisji; 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Kierownik Henryk Piela 

2. Pani Celina Pawluśkiewicz Schronisko dla Psów w Nowym Targu 

    

   Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku 

otworzył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

  

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak   przedstawił proponowany porządek obrad – 

zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Radny Jerzy Gawiak  zawnioskował o  wprowadzenie do porządku obrad  zmian jak niżej: 

W związku z planowanym wyjazdem komisji PPPiP na wizję lokalną do schroniska dla 

bezdomnych psów w Nowym Targu wnoszę o wstrzymanie tego wyjazdu. Gmina nie ma 

pieniędzy na bardziej pilne sprawy a my pojedziemy kontrolować to co kontrolują merytoryczni 

pracownicy Urzędu . Dowiedziałem się że jesteśmy jedną nie licznych gmin którym to 

schronisko przyjmuje psy. Jeśli to stracimy Gmina poniesie dodatkowe koszty związane z 

budową i utrzymaniem schroniska dla bezdomnych psów, Już teraz mamy sporo z tym kłopotów 

a potem będzie jeszcze więcej . Teraz obserwujemy przywożone psy z innych gmin. Zbliża się 

okres wakacyjny na sołectwach będzie coraz więcej tak zostawianych dziecięcych wyrośniętych 

zabawek , bo rodzinka ma urlop i nie ma co zrobić z pieskiem. Karmę którą zakupiliśmy proszę 

przekazanie panu kierownikowi referatu ochrony środowiska jego pracownicy bez naszej 

inicjatywy kontrolują co się dzieje z naszymi psami, dlatego uważam że nasz wyjazd jest 

bezcelowy . Wnoszę by zająć się sprawą jak zlikwidować ten proceder lub poszukać inną firmę 

wyłapującą psy jeśli uważamy że ta jest za droga.  

 

Radny Adam Kwaśniak przedstawił pod głosowanie wniosek radnego  Jerzego Gawiaka  - 

wniosek został przegłosowany  1 za,  5 przeciw – wniosek upadł 

W związku z powyższym przewodniczący komisji Adam Kwaśniak ponownie  przedstawił  

projekt porządku posiedzenia komisji, który został przyjęty  5 za. 
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Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Wizja Lokalna komisji w  Schronisku dla  bezdomnych zwierzą w Nowym Targu 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski . 

Ad.1.  
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 12 kwietnia 2013   zatwierdzono 

jednogłośnie.  
 

Ad.2. Komisja odbyła wizję lokalną Schroniska dla bezdomnych psów Pani Celiny 

Pawluśkiewicz w Nowym Targu. Właścicielka schroniska oprowadziła członków komisji po 

schronisku, przedstawiła informacje dot. ilości psów z terenu Gminy Brzesko przebywających w 

Schronisku, członkowie komisji zobaczyli pieski i stwierdzili, że psy mają dobrą opiekę. 

 

Po dokonanej wizji podjęto wnioski o treści: 

 

Po dokonanej  wizji lokalnej schroniska dla psów w Nowym Targu Pani Celiny 

Pawluśkiewicz, do którego odwożone są również wyłapywane na terenie Gminy Brzesko 

psy, komisja wnioskuje: 

1) w celu lepszej zachęty mieszkańców do adopcji porzuconych zwierząt 

przebywających na terenie bazy Spółki BZK przy ul. Przemysłowej komisja 

wnioskuje, aby za zabranie psa  taka osoba otrzymała tzw. Pakiet START tj. 

bezpłatną wizytę u weterynarza, gdzie zwierzę zostanie odrobaczone i 

zaszczepione przeciwko wściekliźnie i przeciwko chorobom wirusowym, 

karmę dla psa na okres 1 miesiąca i możliwość bezpłatnej sterylizacji i 

kastracji zwierząt. Głosowano 6 za( jednogłośnie) 

2) w związku z modernizacją strony internetowej Miasta Brzeska Komisja 

zwraca się o przygotowanie zakładki i bieżącej jej aktualizacji aktualnie 

przebywających na terenie bazy BZK odłowionych zwierząt celem ich 

adopcji. Głosowano 6 za ( jednogłośnie) 

 

 

Ad.3. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła: 

 

 Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Brzeska dot.  zawilgocenia budynku przy 

ul. Rynek po wykonanych pracach rewitalizacyjnych Rynku. Przewodniczący komisji 

Adam Kwaśniak poinformował, że w dniu 21 maja br. odbędzie się na rynku specjalna 

powołana komisja z udziałem wykonawcy  i dokonana kontrola powstałych usterek. 

  

Wniosek komisji: 

 Komisja  wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o wykonanie przeglądu gwarancyjnego 

nawierzchni chodnika przy ul. Środkowej w Jadownikach. Głosowano 6 za 

( jednogłośnie) 
 

 Radny Jarosław Sorys  przedstawił komisji powstały już wiele lat problem z 

przejazdem do prywatnego budynku  mieszkalnego w Jadownikach przez potok Grodna, 

pod Bocheńcem, gdzie  mieszkańcy, ludzie w podeszłym wieku mają utrudniony dostęp  

do drogi publicznej. 

      Komisja wysłuchała radnego i zaproponowała, aby zwrócić się z tym problemem  do 

 Burmistrza Brzeska, celem jego rozwiązania. 
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.8.00-15. 30 

 

 

 

                   Przewodniczący 

       Komisji Prawa Porządku Publicznego  

  i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                    mgr Adam Kwaśniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 


