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Protokół Nr 16/2012 

 

Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej  

w Brzesku  z dnia 13 kwietnia 2012 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; 

 

Nieobecna na posiedzeniu komisji usprawiedliwiona Radna Halina Mrówka - członek 

komisji; 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Sekretarz Stanisław Sułek; 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk; 

4. Kierownik Antoni Staszczyk; 

5. Pani Ewelina Stępień MOK w Brzesku; 

 

     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. Następnie zaproponował 

wprowadzenie do porządku obrad  zmian jak niżej: 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Wizja Lokalna komisji w Jadownikach. 

3. Informacja na temat funkcjonowania BIM. 

4. Informacja o stanie inwestycji gminnych. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski . 

Porządek posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie 

Ad.1.  
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 marca 2012 roku  

zatwierdzono jednogłośnie.  

 

 

 

 

 



 - 2 - 

Ad.2. Komisja odbyła wizję lokalną w Jadownikach na wniosek radnego Jarosława Sorysa 

sołtysa wsi Jadowniki. 

     

 

Po wizji podjęto wnioski o treści: 

 

 

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja nadanie nazwy drodze położonej  

w Jadownikach /przecznica ul. Staropolskiej/ ul.Lipowska. 

 

2. Komisja wnioskuje o wykonanie naprawy nawierzchni  ulicy Szczęśliwej w Jadownikach 

i wzdłuż ul. Piastowskiej, po źle wykonanej pracy przez RPWiK. Głosowano 

jednogłośnie 
 

3. Komisja wnioskuje o wykonanie utwardzonego przejścia pieszego ciągu 

komunikacyjnego po działce gminnej nr 5658 w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja wnioskuje o dofinansowanie remontu przekładki chodnika na ul. Prokopa  

w Jadownikach wraz z wykonaniem krótkiego łącznika z ul. Królewską. Głosowano 

jednogłośnie 
 

5. Komisja wnioskuje o pilną  naprawę kolektora ściekowego, odwadniającego na ul. 

Szkolnej w Jadownikach przy posesji nr 5”c”oraz usunięcie nieczynnego słupa 

elektrycznego z powyższej działki. Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Informacja na temat funkcjonowania BIM. 

Informację wg. załącznika do protokołu  przedstawiła Pani Ewelina Stępień z Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Brzesku. Informacja stanowi załącznik do protokołu  nr 3. 

Pytania członków komisji dotyczyły: 

 zamieszczanych w BIM artykułów- radny Adam Kwaśniak stwierdził, że BIM jest 

bardzo przejrzysty, artykuły są  uporządkowane i bardzo czytelne; 

 radny Krzysztof Bogusz zaproponował rozważenie możliwości zmiany szaty 

graficznej BIMU; 

 radny Adam Kwaśniak zapytał w temacie możliwości zamieszczania w BIM tekstów 

przygotowywanych np. przez radnych; 

 omówiono w dyskusji plany MOK  w związku z organizowanym w dniu 1 czerwca 

br. Dnia Dziecka. Radny Krzysztof Bogusz zaproponował zorganizowanie wspólnej 

imprezy z Tarnowskim Teatrem im. L.Solskiego. 

Po dyskusji komisja podjęła opinię: Komisja pozytywnie przyjęła informację na temat 

funkcjonowania Brzeskiego Magazynu Informacyjnego. Głosowano jednogłośnie 

Ad.4. Informacja o stanie inwestycji gminnych. 

Informacje wg. załącznika do protokołu Nr 4 przedstawili i omówili Kierownik Referatu 

Inwestycji Antoni Staszczyk oraz Burmistrz Grzegorz Wawryka. 
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W nawiązaniu do przedstawionej informacji pytania radnych dot: 

 kontynuacji budowy hali sportowej przy PSP Nr 3 w Brzesku, 

 wykonanego monitoringu  na obiektach OKS, co zostało zrobione i co potrzeba jeszcze 

wykonać w tym zakresie. Burmistrz Grzegorz Wawryka przybliżył komisji wielkość 

środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Brzesko na wykonanie 

monitoringu obiektów OKS, na bieżącą działalność OKS, oraz informacje dot. 

możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na dokończenie  przedmiotowych 

prac. Pan Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, iż należy mieć świadomość, że wszystkich 

planów  związanych z rozbudową stadionu gmina nie może spełnić finansowo gdyż 

budżet jest bardzo ograniczony.Jeżeli zostały podjęte takie ustalenia to działacze OKS 

powinni  wcześniej interweniować w Związku Piłki Nożnej w  sprawach finansowych. 

My jako gmina  posiadamy wiele obiektów sportowych, które musimy utrzymać, mamy 

swoje zadania, które musimy również finansować z budżetu. Jako gmina będziemy 

pomagać  finansowo OKS, ale w  granicach rozsądku. W chwili obecnej obowiązuje 

umowa użyczenia obiektów zawarta pomiędzy gminą a OKS. Do chwili obecnej gmina 

przekazała OKS dosyć wysokie środki finansowe i należy mieć tego świadomość. Jeżeli 

chcemy pozyskiwać fundusze unijne na modernizacje  obiektów OKS to musi zostać 

uregulowany stan prawny tych obiektów. Jeśli działacze OKS mają swoje roszczenia 

finansowe w stosunku do gminy to  muszą udowodnić, że  poniesione nakłady zostały 

poczynione za zgodą właściciela i przez klub. 

Naczelnik Józef Makuch przybliżył członkom komisji informacje na temat stanu prawnego 

obiektów Okocimskiego Klubu Sportowego. 

Radny Paweł Strojny- powiedział, osobiście nie podoba mi się zachowanie  działaczy OKS 

i ich wypowiedzi. Władze OKS nie patrzą  na działania gminy, która za wszelka cenę stara 

się im pomagać i zrobiła już bardzo dużo. Dzięki temu, że poczyniła wiele prac mogły się w 

ostatnim czasie odbyć mecze .   

Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział na zapytania członków komisji w sprawie dot. 

postępu prac przy  wykonywaniu projektu budowlanego budynku komunalnego 

wielorodzinnego. W chwili obecnej projekt został wykonany, ale został cofnięty  do 

poprawy.Przygotowany projekt był dość ciekawy, ale trudny w realizacji. 

Kierownik Staszczyk wyjaśnił zapytanie radnego Jarosława Sorysa, przybliżył jakie prace 

remontowe i w jakim czasie zostaną przeprowadzone w budynku Domu Ludowego w 

Jadownikach  oraz w zakresie remontu drogi Dylągówka w Jadownikach. Rozpoczęcie prac 

remontowych w budynku DL w Jadownikach nastąpi na jesieni br. Czekamy na decyzję Pana 

Marszałka Woj. Małopolskiego. 

W dyskusji komisja omówiła temat związany z propozycjami przeniesienia jadłodajni 

Caritas z budynku MOPS na ul. Cegielnianą, był to wniosek komisji. 

Radny Krzysztof Bogusz zaproponował rozważenie zakupu w tym celu  kontenera i 

zaadoptowanie go na pomieszczenia jadłodajni. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, w bieżącym roku nie stać jest na finansowanie  

nowych inwestycji. Ograniczamy wszystkie wydatki  ponieważ są założenia, aby w roku 

2013 przeznaczyć większe środki na remont i utrzymanie dróg, natomiast w tym roku 

kładziemy nacisk na likwidacje szkód na rzece Uszwicy , Grodnej  i potokach na terenie 

gminy. Gmina wyznaczyła sobie priorytety, w pierwszej kolejności  będą remontowane 

drogi, chodniki, szkoły, już w chwili obecnej  brakuje nam 300 tysięcy złotych na oświatę. 

Jest kryzys i jako gmina musimy zabezpieczyć najpilniejsze wydatki. 
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Radny Adam Kwaśniak ponownie zawnioskował o umieszczenie na stronie internetowej 

UM zakładki- stypendyści. 

Radny Jerzy Gawiak zapytał co dalej z remontem ul. Bujaka w Jadownikach?. Radny 

zwrócił uwagę na fakt, komisja będąc w terenie widziała problem, gdzie mieszkaniec 

Sterkowca zasypuje teren zalewowy przy rzece Uszwicy naruszając tym samym stosunki 

wodne. Radny zapytał czy na takie prace nie należy posiadać zezwolenia wodno-prawnego?. 

Burmistrz odpowiedział- gdy będą  dodatkowe środki finansowe pozostałe z innych zadań to 

może pod koniec roku uda nam się ulicę  Bujaka wyasfaltować. Sprawę naruszania 

stosunków wodnych należy zgłosić do Pani Kierownik Zachara. 

Po dyskusji komisja wyraziła opinię o treści: 

Komisja pozytywnie przyjęła informację o realizacji inwestycji gminnych. 

Głosowano jednogłośnie 

 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski . 

W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła: 

 przeanalizowano wniosek radnego Stanisława Góra zgłoszony na ostatniej sesji RM w 

marcu br. w sprawie uregulowania, poprzez wydanie zarządzenia przez Burmistrza 

Brzeska spraw związanych z korzystaniem z tablic ogłoszeniowych na terenie miasta i 

sołectw w Gminie Brzesko. 

Wniosek komisji: Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie regulaminu 

korzystania z tablic ogłoszeniowych na terenie miasta i sołectw w Gminie Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie 

 komisja rozpatrzyła pismo mieszkańców ul. Goetza Okocimskiego w Okocimiu   

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XX/142/2012 z dnia 29 

lutego 2012 r. zał.nr5. 

 

Komisja poparła wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną do Burmistrza Brzeska o 

przekazanie pisma mieszkańców do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ponowne 

rozpatrzenie możliwości podziału działki  Nr 80/1 położonej w Okocimiu.  

Głosowano jednogłośnie 

 

 zaopiniowano wniosek PSS Społem w Brzesku o przedłużenie umowy najmu lokalu Baru 

SMAK mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w trybie bezprzetargowym. 

Wniosek PSS objaśnił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 

 

Wniosek komisji: Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek PSS Społem w Brzesku  

o przedłużenie umowy najmu lokalu Baru SMAK mieszczącego się w budynku Urzędu 

Miejskiego w trybie bezprzetargowym. 

 

Radny Piotr Wyczesany poruszył problem mieszkańców Bucza dot. uciążliwości ze strony 

działalności Zakładu BIOSOLID w Buczu. Radny zawnioskował do Burmistrza aby dokonać 

kontroli zakładu, który  nielegalnie przywozi na teren Bucza odpady, fekalia i nieczystości. 

Dwa razy na teren zakładu został  przez mieszkańców ściągnięty patrol policji, który spisał 

notatkę z interwencji. Policja, mimo iż firma w obecnej chwili działa bez pozwolenia, nie 

może ukarać mandatem, ogranicza się tylko do interwencji i spisania notatki przez patrol. 



 - 5 - 

 

Wniosek komisji:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystosowanie pisma do odpowiednich służb 

kontrolnych o sprawdzenie legalności funkcjonowania Firmy BIOSOLID na terenach  

Bucza – Mokrzysk.  

Głosowano jednogłośnie 

 

 

Radny Jarosław Sorys zawnioskował o usunięcie dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych 

w Jadownikach przy ul. Maszkienickiej i Wschodniej. Radny pokazał komisji na zdjeciach 

przedmiotowe,dzikie wysypiska śmieci. Temat ten został już zgłoszony do Referatu Ochrony 

Środowiska UM, podjęte już zostały zapewne działania w tym zakresie. 

 

 

 Wniosek komisji : Komisja wnioskuje o usunięcie dzikich wysypisk śmieci 

zlokalizowanych w Jadownikach przy ul. Maszkienickiej i Wschodniej. Głosowano 

jednogłośnie 
 

Radny Krzysztof Bogusz poruszył w dyskusji  kwestie utworzenia w Domu Strażaka w 

Wokowicach świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz zatrudnienia na ½ etatu nauczyciela świetlicy. 

Ponadto radny poruszył temat dot. udzielenia  pomocy finansowej z gminy dla OSP 

Szczepanów. OSP w Szczepanowie została doposażona w średni samochód ratowniczo -

gaśniczy marki MAN o wartości 200 tys. Zł. Samochód ten dzięki napędowi 4x4 przystosowany 

jest do działań w trudnym terenie. Docelowo pojazd jest przystosowywany do działań 

ratowniczych z myślą o nowej autostradzie, a autostrada przebiega przez centrum Szczepanowa. 

Druhowie ze Szczepanowa wnioskują do Pana Burmistrza o życzliwość i przeznaczenie 

stosownych środków finansowych na zakup sprzętu zgodnie ze specyfikacja przedstawioną w 

załączniku do pisma  jakie zostało złożone do pana Burmistrza w dniu 12 kwietnia 2012 r. 

 

W dyskusji nad przedmiotowym wnioskiem radnego Bogusza, członkowie komisji analizowali 

potrzeby sprzętowe  jednostek OSP na terenie gminy. 

 

Radny Jarosław  Sorys stwierdził, że  każdy przydział nowego wozu bojowego winien być  

wcześniej zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej, który 

posiada najlepszą wiedzę w  temacie potrzeb. 

 

Sekretarz Stanisław Sułek – powiedział,  poszczególne jednostki OSP należy wyposażać w 

wozy bojowe biorąc głownie pod uwagę ilu jest  czynnych i przeszkolonych ochotników 

strażaków. Po co jednostce OSP duży wóz bojowy skoro nie będzie go miał kto obsłużyć.  

W ostatnim czasie bardzo mało młodych ludzi ochotników zgłasza się do straży pożarnej, 

całkowicie brak jest naboru do OSP. Największa motywacja do działania jest właśnie w tych 

młodych  ludziach, ochotnikach i musimy wszystko zrobić, aby ich było jak najwięcej. 

 

Wnioski komisji: 

 

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza o pomoc finansową w wyposażeniu nowego wozu 

bojowego OSP w Szczepanowie. Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja popiera wniosek mieszkańców zgłoszony w czasie zebrania wiejskiego  

sołectwa Wokowice o utworzenie świetlicy wiejskiej w Domu Strażaka  
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w Wokowicach i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 

zatrudnienie na ½ etatu nauczyciela świetlicy. 

 

 

Na tym   posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.8.00 – 13.00 

 

 

 

     Przewodniczący Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                   mgr Adam Kwaśniak 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


