Protokół Nr 4 / 2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 20 kwietnia 2011 r.
Posiedzeniu

komisji

przewodniczył

radny

Leszek

Klimek

przewodniczący komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli członkowie
komisji i goście zaproszeni.
Przewodniczący komisji

powitał wszystkich zebranych na pierwszym

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku

i przedstawił

proponowany porządek posiedzenia komisji.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Opiniowanie harmonogramu prac dotyczących remontów dróg i
chodników na terenie miasta i gminy.
3. Informacja o przebiegu i wydatkach związanych z odśnieżaniem
miasta i gminy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Uwag do protokołu radni nie wnieśli w związku z powyższym
przewodniczący komisji podał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z
posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 marca 2011 roku.
Protokół

z dnia 23 marca 2011 roku

został przyjęty przez członków

komisji pozytywnie, jednogłośnie.
Ad.2

i

3.

Kierownik

Referatu

Ochrony

Środowiska

Henryk

Piela

przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej harmonogram prac dotyczących
remontów dróg i chodników na terenie miasta i gminy, oraz informację o
przebiegu i wydatkach związanych z odśnieżaniem miasta i gminy./Informacja
stanowi załącznik do protokołu komisji.
W dyskusji z udziałem Pana Kierownika Henryka Pieli komisja omówiła min:
o Utrzymania zimowego chodników przy prywatnych posesjach na
sołectwach;
o Odśnieżania dróg w mieście i na sołectwach, szczególnie sołectwie
Jasień i Jadowniki ;
o Zapoznano się z zestawieniem poniesionych przez gminę kosztów
na utrzymanie zimowe dróg i chodników;
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o Członkowie komisji zwrócili uwagę na brak odśnieżania w czasie
zimy chodników na osiedlach w mieście;
o Pan Kierownik Piela przybliżył komisji informacje na temat
harmonogramu

remontu

ul.

Środkowej

Wschodniej

w Jadownikach i budowy nowych chodników w mieście min. do
centrum

Kulturalno-Bibliotecznego

i

ul.

Browarnej

koło

przedszkola.
Radny Edward Knaga zwrócił uwagę na

pilną potrzebę wyregulowania

czujników oświetlenia ulicznego na ulicach Wiejska, Elektryczna, Poprzeczna, o
godzinie 7.30 rano świecą jeszcze lampy uliczne.
Radny Bogusław Babicz zawnioskował o spowodowanie, by została uprzątnięta
działka położona

w bardzo bliskim sąsiedztwie cmentarza komunalnego

w Brzesku. W chwili

obecnej nikt tam nie mieszka, na działce zalegają

ogromne ilości śmieci i nieczystości co szpeci całe

osiedle i otoczenie

cmentarza. Radny zawnioskował ponadto o pilny remont chodnika wzdłuż
rowu odwadniającego w kierunku Kościoła Miłosierdzia Bożego.
Radny Jerzy Gawiak nawiązał do wykupu działki przez gminę w Jadownikach
przy ul. Środkowej i pilnej potrzeby jej posprzątania w najbliższym czasie, oraz
poruszył temat bardzo

często zajętych miejsc parkingowych dla osób

niepełnosprawnych przy ul.Chopina w Brzesku.
Radny Leszek Klimek zawnioskował o wystąpienie do policji
kontrolowała drogi dojazdowe do

by częściej

budowanej autostrady. W chwili obecnej

ciężki transport bez zezwolenia kierowany jest na ul.Kasprowicza w Jasieniu,
i przez to droga jest bardzo zniszczona. Na wniosek mieszkańców tej ulicy były
już przeprowadzane

kontrole policji. Należy zwrócić się do POLIMEXU

o zwrot kosztów naprawy zniszczonych przez nich dróg.
Radny Stanisław Góra zawnioskował do Kierownika Pieli o dopilnowanie
wykonawcy budowy wodociągu w Porębie Spytkowskiej, który w najbliższym
czasie przystąpi do likwidacji szkód, aby naprawione zostały szkody powstałe
na ul.Cmentarnej. Należy to dopilnować, bo w przeciwnym razie naprawa tej
drogi spadnie na gminę.
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Po dyskusji podjęto wnioski i opinie:
1. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do
Zakładu Energetycznego, o przestawienie czujników oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta i Gminy Brzesko na czas letni. Głosowano
jednogłośnie
2. Komisja kieruje wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku,
o przeprowadzanie częstych kontroli przestrzegania zasad transportu
wykonywanego do budowy autostrady, na wydzielonych do tego drogach
Głosowanojednogłośnie
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Brzeska o nadanie nazwy
skwerowi wokół budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego w
Brzesku, ”Skwer Pamięci i Tradycji”. Głosowano jednogłośnie
4. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano informacje przedstawione przez
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska UM w Brzesku H.Pielę na
temat harmonogramu prac dotyczących remontów dróg i chodników na
terenie miasta i gminy, oraz informację o przebiegu i wydatkach
związanych z odśnieżaniem miasta i gminy.
Ad.4. W sprawach bieżących komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie
Burmistrza Brzeska z zakresu umorzonych należności oraz pozostałych ulg za
2010 rok, oraz omówili temat związany z propozycją budowy „smolarni”
w Brzesku.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00 13.30

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
Leszek Klimek

Protokołowała; Inspektor Marta Kółkowska

