
P R O T O K Ó Ł  Nr   10/2011 

 
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 
 
                                   12    października   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. Przywitał zaproszonych gości na posiedzenie 

komisji. Następnie przedstawił porządek posiedzenia i poprosił o zmianę porządku- 

zmiana punktów : punkt 3 zamienić jako punkt 1.  Poniższy porządek wraz z ze 

zmianami posiedzenia został przyjęty jednogłośnie : 

 
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 

1. Zapoznanie się z działalnością Gminy Brzesko w zakresie
 pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.  
2. Wizja lokalna komisji- sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 
 
 

Ad. 1. Zapoznanie się z działalnością Gminy Brzesko w zakresie
 pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom. 
 

Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała, przedstawił informację 

następująco: 

DUŻE TERENY INWESTYCYJNE  

Gmina planuje ubiegać się o dotację na dokumentację studyjno – koncepcyjną dla ponad 40 

hektarowego terenu Bucze Błonia przy ul. Piłkarskiej. Nabór wniosków odbędzie się  w 

ramach środków europejskich (działanie 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka) i będzie trwał do końca października. Opracowanie dokumentacji dla terenu 

zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną. 

MNIEJSZE TERENY KOMERCYJNE 

Po zrealizowaniu współfinansowanej przez UE inwestycji drogowej na „Pomianowskim 

Stoku” z powodzeniem działają tam firmy, które łącznie zatrudniły już ponad 200 osób. Część 

prywatnych działek w strefie wciąż nie została zagospodarowana. 

W połowie listopada otwarty zostanie przetarg na kolejne 5 działek  komercyjnych na 

Pomianowskim Stoku (łączna powierzchnia 1,5 ha). W dalszej kolejności, na tym samym 

osiedlu na sprzedaż wystawione zostaną kolejne grunty pod budownictwo mieszkaniowe o 

łącznej powierzchni 1,48 ha). 



PROMOCJA 

Została opracowana nowa, dwujęzyczna strona internetowa dot. terenów inwestycyjnych w 

Gminie Brzesko. Ze stroną można się łączyć m.in. poprzez baner zamieszczony na dole strony 

www.brzesko.pl. Brzeskie oferty promowane są również przez Małopolską Agencję Rozwoju 

Regionalnego oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

DZIAŁANIA POŚREDNIE 

Realizowana ze środków europejskich budowa magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko 

powinna przyczynić się do rozwoju części Pomianowskiego Stoku przeznaczonej pod rozwój 

budownictwa mieszkaniowego. 

Inne europejskie projekty, takie jak Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno 

Bibliotecznego czy Rewitalizacja Rynku w Brzesku wpływają na poprawę atrakcyjności 

Brzeska jako miejsca pracy i zamieszkania. Rewitalizacja rynku otworzy nowe możliwości dla 

biznesu związanego z gastronomią. 

POMOC LOKALNYM PRZEDSIĘBIORCOM 

Pomoc przedsiębiorcom odbywa się dwutorowo poprzez: 

1.  Świadczenie usług doradczo-informacyjnych przez Biuro Funduszy 

Europejskich dla sektora MŚP w zakresie - dokumentacji aplikacyjnej o 

dofinansowanie oraz aktualnych możliwości dotowania inwestycji w sektorze MŚP. 

Ponadto na gminnej stronie internetowej opracowany został poradnik 

przedsiębiorcy, którego celem jest udzielenie przystępnej informacji na temat zakładania 

firmy. 

Poprzez stronę WWW działa również serwis „zadaj pytanie”, gdzie przedsiębiorcy 

mogą uzyskiwać informację na temat możliwości uzyskania dotacji rozwojowych. 

Organizowane są bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i spotkania 

informacyjne przy współpracy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie 

oraz ARIMR. Szkolenia dotyczą dofinansowania inwestycji w sektorze MŚP oraz innych 

programów takich jak finansowanie zakupu i montażu baterii słonecznych. 

2. Udzielanie bezpłatnych konsultacji przez wykwalifikowanego doradcę 
zatrudnionego na podstawie umowy Gminy z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka. Dyżur  
ramach Punktu Konsultacyjnego jest pełniony w każdą środę. Zakres usług Punktu 
Konsultacyjnego obejmuje:  

 pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji 
z prowadzenia działalności gospodarczej 

 pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację 

projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych, 

 informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych 

Ponadto Punkt realizuje dla przedsiębiorców z terenu Gminy następujące projekty doradcze: 

http://www.brzesko.pl/


A. Projekt doradczy „Przekształcenie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje – wsparcie 

doradcze dla firm w Małopolsce”  

B. Usługa doradcza – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Dodatkowo Punkt oferuje przedsiębiorcom z terenu Gminy Brzesko pożyczki Fundacji 

Rozwoju Regionu Rabka  w ramach  funduszy: 

A/ Nowe inwestycje w Małopolsce 

B/ Fundusz pożyczkowy FRRR 

C/ Rozwój Turystyki w Małopolsce 

D/ Fundusz Pożyczkowy „Klęski Żywiołowe” 

W okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2011 udzielono ok. 130 usług informacyjnych. W roku 

2010 udzielono 210 takich usług.  

Komisja zapoznała się z działalnością Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania 

inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak zapytał obecnego na komisji Burmistrza Brzeska, 

czy można powstrzymać powstawanie nowych supermarketów w Brzesku? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zawsze ten temat omawiamy na komisjach macie 

Państwo możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. Przepisy ograniczają nam w pewnym 

sensie, nie możemy wiele-jedyne co możemy zrobić to ograniczyć powierzchnie, zmienić 

zakres działalności. Za mojej kadencji nie powstał żaden supermarket, chociaż starają się  

o decyzje. Najczęściej pojawia się handel, wolelibyśmy aby były to zakłady usługowe, 

przemysłowe. Burmistrz  

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, odczytał pisemną informację od Naczelnik 

Wydziału Podatków Lokalnych i Opłat w sprawie zwolnień od podatków dla przedsiębiorców, 

którzy otwierają działalność.  

Radna Halina Mrówka, zapytała czy będzie możliwość dzierżawienia kawałek Rynku, na 

możliwość umieszczenia kilku stolików Państwu Broszkiewicz którzy posiadają kawiarnie? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przewidziane jest tam miejsce, pod tego typu 

działalność, na pewno będzie ogłoszenie o przetargu części tego terenu.  

Radny Piotr Wyczesany, poinformował, że może być problem ze zgodą sanepidu. Ze względu 

na to, że mogą powstawać zanieczyszczenia transportu kawy, ciasta, możliwe że przepisy się 

już zmieniły.  

Komisja udała się na wizję lokalną. 

Po wizji lokalnej Przewodniczący komisji przedstawił wnioski i opinie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przywrócenie po obu stronach przystanków przy 

trasie K4 w pobliżu skrzyżowania z ulicami: Bernackiego, Krakowskiej i Głowackiego.   

Głosowano jednogłośnie. 



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poszerzenie ul. Bernackiego w pobliżu Pana 

Podrazy oraz odwodnienie całej ulicy Bernackiego w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wsparcie Urzędu Miejskiego na renowację 

zabytkowej figurki z 1878 roku na ul. Św. Floriana w Buczu.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie termomodernizacji szkoły 

Podstawowej w Buczu oraz o pilną wymianę okien.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu 

wokół szkoły Podstawowej w Buczu.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ponowne rozpatrzenie remontu mostu na rzecze 

Uszewka w Buczu- most ten zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilny przegląd i remont dachu w budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach.  

Głosowano jednogłośnie.  

W przypadku zawarcia umowy najmu na terenie byłej szkoły w Wokowicach, komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeznaczenie tych środków na poprawienie 

infrastruktury w tej miejscowości.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dopuszczenie możliwości spożywania  

i sprzedaży alkoholu na Rynku w Brzesku oraz w jego obrębie.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podniesienie atrakcyjności graficznej strony 

www.inwestycje.brzesko.pl oraz uzupełnienie materiałów informacyjnych dostępnych 

dla potencjalnych inwestorów oraz dodanie materiałów multimedialnych takich jak m. in. 

zdjęć, filmów.  

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia komisji, 

który został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

http://www.inwestycje.brzesko.pl/


Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poinformował, że jest do zaopiniowania projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt. „Brzeski 

Magazyn Informacyjny”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk – zaproponowałem takie 

rozwiązanie, aby redaktorem naczelnym z urzędu był dyrektor MOK. Aktualnie na dzień 

dzisiejszy płacimy ok. 2000zł angażu dla redaktora naczelnego BIM, dyrektor MOK ma 

pensje więc te środki, które idą na umowę zlecenie, będzie można przeznaczyć w dowolnej dla 

konfiguracji nie tylko dla jednego redaktora. Może to być także dla osoby, która będzie 

koordynować i zbierać informacje także dla prowadzenia strony internetowej. MOK ma 

podwójną siedzibę, w RCKB powoli zaczyna się doposażać studio nagrań i radiowe, gdzie być 

może w konsekwencji zostanie wkomponowane do komunikacji z mieszkańcami. Burmistrz 

przyjął to rozwiązanie i jest ono na pewno ciekawe. Daje to pełne możliwości dyrektorowi, 

który ma za sobą urząd, środki, ludzi, dostęp do informacji wszelkich. To już nie będzie tak, że 

BIM nie wie co robi MOK a MOK nie wie co robi BIM. Obecnemu redaktorowi kończy się 

umowa do końca grudnia, nie będzie przerwy, ponieważ jest nowy budżet i  środki pójdą 

przez MOK z budżetu gminy.  

Radny Jerzy Gawiak- jakie obowiązki do tej pory miał redaktor naczelny? 

Krzysztof Ojczyk- te najważniejsze reguluje ustawa o prawie prasowym, nie mogą być inne niż 

zapisy z prawa prasowego, więc to  co należy do kompetencji każdego redaktora naczelnego. 

Wg ustawy o prawie prasowym, redaktor naczelny reprezentuje gazetę na zewnątrz i 

odpowiada za poprawność językową tekstu. Będzie mógł mieć zastępcę redaktora naczelnego , 

dziennikarza, czy informatyka.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek- pozostałe obowiązki takie jak np. kontaktowanie się  

z Burmistrzem czy urzędem może być zawarte w umowie.  

Radny Jerzy Gawiak- pani dyrektor MOKu ma na tyle dużo obowiązków, że jak jej dołożymy 

prowadzenie BIMu to ja nie wiem czy ona da sobie radę?. 

Radny Piotr Wyczasany- wydaje mi się, że redaktorem naczelnym takiej gazety powinna być 

osoba wykształcona w tym konkretnym kierunku.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk- pani Dyrektor ma duże kompetencje i jest doświadczonym 

polonistą. Uważam, że przy powoływaniu i odwoływaniu osoby, która będzie musiała 

zarządzać równolegle dużą jednostką i kierować gazetą, będzie musiała mieć kompetencje i 

dużo wiedzy, ale to jest potrzebne. Nie może być tak, że dyrektor domu kultury zna się tylko 

na tańcach ludowych. Idziemy z duchem czasu.  

Radny Jerzy Gawiak- żebyśmy nie stracili BIMu.  

Radny Krzysztof Bogusz- jest możliwość powołania osób, które będą pracować jako 

koordynacja.  



Przewodniczący Krzysztof Ojczyk- pani Dyrektor w ramach swoich kompetencji może sobie 

powołać zastępcę, który będzie odpowiadał za wszystkie merytoryczne sprawy, tu chodzi  

o to, że redaktor poza tym, że pisze powinien być przede wszystkim dobrym menagerem i 

zarządcą. Jeśli sobie dobierze dobrą grupę to nie będzie miał żadnych kłopotów. Mogą to być 

te same osoby, ale są takie głosy, że dobrze, że się zaangażuje pracowników MOKu do 

tworzenia i redagowania BIM-u.  

Radny Adam Kwaśniak- pan Jerzy Wyczesany jest bardzo kompetentną osobą o dużej wiedzy.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk- dyrektor musi sobie tak zorganizować pracę, żeby BIM 

wszedł w cały obszar kultury, przy pełnym wykorzystaniu internetu z wszystkimi medialnymi 

narzędziami które są do dyspozycji. Dostęp do informacji będzie znacznie lepszy.  

Radny Krzysztof Bogusz- miesięcznik to nie tylko, że w raz będziemy musieli mieć z tego 

źródła w informacji, tak jak to obserwujemy region brzeski, czy tarnowski, jest portal który 

zbiera informacje dot. gminy. Dlaczego nie można było by utworzyć takiego portalu 

prowadzonego przez BIm, gdzie więcej informacji będzie można umieścić i przekazać, a 

wybrane tylko wrzucać do gazety. Radio mogło by funkcjonować.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk- przeniesienie portalu do BIMu, to jest kwestia tylko jednej 

decyzji burmistrza, żeby trafił do MOK i mógł w tej strukturze funkcjonować.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek- jeszcze jeden jest atut tych zmian, to jest ciągłość 

funkcjonowania redakcji. Był kiedyś kłopot jak zrezygnował jeden redaktor żeby ktoś na „już” 

zrobił numer. A w tym przypadku jest ta ciągłość. Przedstawił dwie redakcyjne uwagi do 

projektu uchwały.  

Jarosław Sorys- czy dyrektor MOKu zgodzi się na takie powierzenie jej obowiązków? 

Mieliśmy uwagi czasem do MOK, że przepływ informacji o czymś co się dzieje jest mały- po 

otwarciu gazety czytałem często, że coś się wydarzyło, kiedy to już było po fakcie. Było to z pół 

roku wcześniej, w tej chwili gdy pani dyrektor dostanie dodatkowo takie obowiązki to one nie 

będą małe.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – to jest konsekwencja ostatniej uchwały, gdzie do statutu 

wpisaliśmy w jego strukturę - BIM. Rezerwy ludzkie i kapitał w MOK nie jest wykorzystany. 

Nie ma lepszej wiedzy i informacji jak w MOK. Z punktu widzenia uzyskiwania informacji nic 

lepszego nie mogło by się wydarzyć, MOK współpracuje z RCKB, z przedszkolami, prowadzi 

świetlice. Przyjęliśmy już model na ostatnim posiedzeniu, że BIM wchodzi w struktury 

Miejskiego Ośrodka Kultury.   

Radna Halina Mrówka- co z obecną panią redaktor, żeby nie została na bezrobociu? 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - ja myślę i mam nadzieję, że pani redaktor będzie 

zaangażowana w pracy BIM, ale pewnie już na nowych zasadach.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił dwie redakcyjne uwagi do projektu uchwały.  



Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie w 

sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagrodzenia za inkaso  podatku 

rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,  

Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały: 

- projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagrodzenia 

za inkaso  podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości- jednogłośnie 

- projekt w sprawie zmiany uchwały wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt. „Brzeski 

Magazyn Informacyjny” wraz z poprawkami zaproponowanymi przez komisję – 

jednogłośnie. 

Wolne wnioski: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o naprawienie nakładki asfaltowej na  

ul. Szczęśliwej w Jadownikach i ul. Piastowskiej w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie formalne do Okocimskiego Klubu 

Sportowego z zapytaniem, czy zostanie przekazany część basenu z brodzikiem na potrzeby 

placów zabaw dla dzieci.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja po zapoznaniu się z pismem NSZZ Solidarność przy MPK Brzesko, przekazuje pismo 

komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

Głosowano jednogłośnie.  

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1225 

 
           Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  
                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 

 

           mgr Adam  Kwaśniak 

 
Protokołowała 
 
Joanna Szczepka 


