
Protokół Nr 31/2013 

 

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

1 lipca 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji obradowała w składzie: 

 

1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Krzysztof Bogusz -  członek Komisji; 

3. Radny Jerzy Gawiak  – członek Komisji; 

4. Radna Halina Mrówka-członek komisji; 

5. Radny Jarosław Sorys – członek Komisji; 

6.Radny Paweł Strojny –członek komisji; 

7. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji. 

 

 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.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Wizja lokalna-tereny popowodziowe w Gminie Brzesko.  

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej 

w miesiącu lipcu 2013. 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poddał pod głosowanie protokół Nr 30/2013.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Radny Jerzy Gawiak, odczytał treść ulotki, która w ostatnim czasie została dostarczana 

mieszkańcom na terenie gminy przez Komitet Obrony Poszkodowanych. Poinformował, że należy 

zająć się tą sprawą i nie zostawiać tego bez echa. Napisano w nich, że to Burmistrz 
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odpowiedzialny jest za szkody, jakie mieszkańcy ponieśli z nawałnicą, jaka przeszła przez gminę w 

piątek 21 czerwca. 

Ad.2 Wizja lokalna-tereny popowodziowe w Gminie Brzesko. 

Po odbyciu wizji lokalnych przedstawiono następujące wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wypięcie kanalizacji burzowej z kanalizacji sanitarnej 

na ul. Uczestników Ruchu Oporu 11, zamontowanie zaworu zwrotnego od kanalizacji sanitarnej 

oraz wypłacenie odszkodowania przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zmienienie i zamontowanie kraty przepustowej na ul. 

Świerkowej w Brzesku o większej średnicy przepływu. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby naprawić zapadnięty chodnik przy studzience w 

okolicy bloku przy ul. Browarnej 10 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie remontu kostki przy ul. Sosnowej w 

Sterkowcu. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby umożliwić dostęp do drogi gminnej Państwu M. 

przy ul. Strumykowej 17 w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby rozwiązać problem odwodnienia kanalizacji 

burzowej przy ul. Szkolnej w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do Powiatu Brzeskiego o przepięcie 

kanalizacji burzowej z ul. Staropolskiej w Jadownikach do rowu, który biegnie pod chodnikiem 

przy ul. Środkowej w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wykonać w pierwszej kolejności przegląd  

i konserwację kanalizacji burzowych na terenach do których doszło do podtopień. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  

Ad 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej w miesiącu lipcu 2013. 

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, odczytał treść Apelu do Wojewody Małopolskiego  

w sprawie pomocy finansowej, który nie przeszedł na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej. 

Stwierdził, że sprawdził, iż ten apel byłby niezasadny gdyby na terenie Gminy Brzesko nie 

uwzględniono stanu klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej jest w ten czas, gdy straty są ponad 

5 % dochodu Gminy z poprzedniego roku. Jeżeli takich strat nie ma to co?! Czy wojewoda może 
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przekazać pieniądze?! Stwierdził, że może. Podał przypadki, które w zeszłym roku miały miejsce 

na terenie Polski, gdzie wojewodowie przekazali pieniądze pomimo nie przekroczenia 5 %. Dodał, 

że podjęcie takiego apelu było słuszne.  

Radny Jerzy Gawiak, dodał, iż wie, że zostało przekroczone 5 %, więc pomoc od wojewody 

będzie.  

Radna Halina Mrówka, zajęła stanowisko w sprawie nieprzyjętego apelu. Poinformowała, że nie 

może być niedoinformowania nad pewnymi sprawami, którymi się głosuje. Stwierdziła, że było 

brak konkretnych informacji, a darzyło się to już drugi raz. Pierwsza sprawa była z bonifikatami 

mieszkań, do tej pory nie może sobie tego darować. Należy bardziej rzetelnie uświadamiać 

radnych, to co się wie nie oznacza, że wszyscy to wiedzą.  

Radny Jarosław Sorys, te apele nie były wcześniej omawiane. One wyszły spontanicznie na sesji. 

Radny odniósł się do problemu dojazdów do domów, przy drogach gminnych, które zostały 

zniszczone po powodzi która wystąpiła 21 czerwca br.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, będziemy szukać rozwiązań, żeby pomóc mieszkańcom.  

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę, aby rozważyć problem precyzyjnych systemowych 

powiadomieniach o zagrożeniach. Przypomniał komisji, że wnioskował o uruchomienie na 

brzeskiej stronie internetowej mapy o zagrożeniach.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie ocenia działania Burmistrza Brzeska  

i pomoc mieszkańcom, udzieloną po powodzi w dniu 21 czerwca br.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz. 8.00 – 11.30 

 

 
 Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  

                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 

 

        mgr Adam  Kwaśniak 

 

 
 

Protokołowała: 

Joanna Szczepka  

 
 
 
 


