
P R O T O K Ó Ł  Nr   27/2009

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

odbytego w dniu  23 stycznia 2009 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył  radny Adam Kwaśniak przewodniczący komisji. 

Ponadto udział  w posiedzeniu wzięli  /lista obecności  stanowi załącznik do protokołu 

komisji/. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych  i gości 

zaproszonych  ,  przedstawił  projekt  porządku  posiedzenia  komisji  ze  zmianami. 

Zaproponował  członkom  Komisji  nowy  program  posiedzenia,  związany  z 

wprowadzeniem  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  tematu, 

dotyczącego  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania 

Przestrzennego  Gminy  Brzesko  w  związku  ze  zjazdem  z  autostrady-  porządek 

posiedzenia ze zmianami został przyjęty  jednogłośnie  jak niżej:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Informacja na temat funkcjonowania BIM .

3. Problem zjazdu z autostrady.

4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2009 ,

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1.  Protokół  z  posiedzenia  Komisji  odbytego w dniu  3 grudnia  2008 roku  został 

przyjęty jednogłośnie .

Ad.2. Informację multimedialną na temat  propozycji dalszego funkcjonowania BIM w 

strukturach MOK  przedstawił komisji Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj.

(papierowa wersja prezentacji stanowi załącznik do protokołu komisji).

Sekretarz Stanisław Sułek odniósł się do treści Statutu MOK  , jeżeli zapadnie  decyzja 

że  BIM  zostanie  przeniesiony  do  MOK  wówczas  należy  zmienić  niektóre  zapisy  w 

Statucie ,tj. że   działalnością MOK jest min. wydawanie BIM  i  druga zmiana polegająca 

na wykreśleniu zapisu że Gmina Brzesko jest wydawcą BIMU .Następnie pan sekretarz 

przedstawił członkom komisji  treść opinii  prawnej radcy prawnego   w temacie  za i 

przeciw gdyby BIM  przejął wydawca z zewnątrz .

W dyskusji głos zabrali



Dyrektor MOK Małgorzata Cuber  uważa ,że pomysł przeniesienia redakcji BIM do MOKu 

jest dobry i popiera go , ale należy mieć również na uwadze to że są to  dodatkowe nowe 

obowiązki .Jeżeli BIM będzie w strukturach MOKU to nasza  współpraca z redakcją na 

pewno zacieśni się   . Jest tendencja aby BIM wrócił do MOK  i musimy dołożyć  starań 

do  tego  aby    był  pismem jeszcze  lepszym niż  dotychczas  .Przeniesienie  gazety  do 

naszych struktur  wiąże się  jednocześnie   ze  stworzeniem dodatkowych stanowisk  i 

urządzeniem redakcji.

Dyrektor  PIMBP  Maria  Marek   uważa  że  należy  dołożyć  wszelkich  starań  aby  BIM 

pozostał naszym brzeskim pismem  .

Burmistrz Grzegorz Wawryka  stwierdził ,że BIM potrzebuje stabilizacji  i będzie ją miał w 

MOK  .Urząd nie jest dobrą instytucją do wydawania  takiej gazety .BIM zawsze od czasu 

powstania miał charakter pisma  społeczno-kulturalno –historyczno- informacyjnego  i 

takim powinno zostać.

Radny  Stanisław  Milewski stwierdził  ,  jeżeli  w  BIM  ukazują  się  artykuły  w  których 

opisana jest działalność danego sołectwa to mieszkańcy chętniej  go kupują ,  należy 

taką  możliwość  nagłośnić  niech  mieszkańcy  bardziej  zaangażują  się   w  tworzenie 

artykułów  do  BIM.Wg.  radnego  najlepszym  miejscem  dla  BIM  jest  Miejski  Ośrodek 

Kultury a nie Urząd.

Radny  Józef  Kubas przedstawił  swoje  uwagi  do  wg.  niego  „fatalnie”  napisanej 

Monografii  Brzeska.

Wg. radnego BIM  prezentuje się  bardzo przeciętnie pod względem merytorycznym i 

graficznym .

Poruszone w BIM problemy są bardzo marginalne , ponadto brakuje mu w BIM :

 Relacji z obrad sesji Rady Miejskiej;

 Zestawień i oceny aktywności radnych w obradach sesji i komisji;

 Prezentacji aktywnych stowarzyszeń, klubów sportowych ,fundacji ;

 Prezentacji aktywnych ludzi działających na rzecz środowiska przyrodniczego;

 Rzetelnej oceny władzy ;

 Mało  artykułów  o  problemach  współczesnej  młodzieży   np.  promocji 

przedszkoli  ,szkół  podstawowych  ,gimnazjów z  uwzględnieniem wywiadów  z 

olimpijczykami  ich opiekunami i rodzicami;

 Brakuje tematyki o ludziach starszych i chorych ;

 Tematyki o promocji zdrowego stylu życia ,

 Należy bezwzględnie poprawić szatę graficzną BIM;
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 Bardzo mało promuje się sport młodzieżowy  w szkole i klubach sportowych.

Jeżeli BIM zostanie przeniesiony do MOKU   poprawią się zapewnie fatalne jak w chwili 

obecnej warunki  lokalowe redakcji BIM .

Radny Adam Kwaśniak  ustosunkował się do propozycji pisania artykułów do BIM przez 

młodzież .

Radna Mieczysława Klimek  uważa ,że przedstawiony materiał jest bardzo  obszerny. 

Dziś  winniśmy   dokładnie  ustalić   zasady  funkcjonowania  pisma  .Osobiście  radna 

Klimek jest za tym aby  MOK przejął BIM w swoje struktury .W BIMIE ukazuje się wiele 

ciekawych artykułów  ale są i artykuły bardzo krytyczne .

Radny Stanisław Góra  -  stwierdził że BIM winien wrócić do MOK  miejsca  w którym 

powstał .Jeżeli czasopismo przejmie  podmiot z zewnątrz to  stracimy nad nim całkowitą 

cenzurę .Brakuje w BIMIE cyklicznych artykułów jakie  ukazywały się na początku jego 

istnienia   ,  zawsze  czytelnik  wiedział   na  której  stronie  gazety  jest   zamieszczony 

interesujący go artykuł  ,  zaniechano takiej  praktyki  i  należy do niej  powrócić  bo np. 

zawsze się coś ciekawego dzieje na osiedlach czy sołectwach.

Radny Stanisław Milewski zwrócił  uwagę na istniejący  w Buczu tor  motokrosowy  z 

którego korzysta ogromna  ilość mieszkańców gminy,  należy taki  sport  promować  i 

pisać o tym np. w BIMIE .

Następnie swoje plany i spostrzeżenia  jak winien funkcjonować BIM w strukturach MOK 

przybliżyła komisji Redaktor Naczelna pisma Zofia Sitarz.

Radny Józef Kubas  stwierdził  że jako mieszkańcy i radni  winniśmy uczestniczyć  w 

proponowaniu  czy też wyrażaniu krytycznych  opinii  na temat BIM , winniśmy  być jego 

współredaktorami.

Opinia komisji:

Po wysłuchaniu prezentacji  Kierownika Biura Promocji  na temat propozycji  dalszego 

funkcjonowania  Brzeskiego  Magazynu  Informacyjnego   oraz  dyskusji  ,  komisja  

pozytywnie opiniuje propozycje   funkcjonowania BIM w strukturach Miejskiego Ośrodka 

Kultury. Głosowano jednogłośnie 

Ad.3.  Pan  Przewodniczący  Adam  Kwaśniak   oddał  głos  Naczelnikowi  Wydziału 

Infrastruktury  Technicznej  i  Komunalnej  Panu  Bogdanowi  Dobranowskiemu.  Pan 

Naczelnik przedstawił studium trasowe wykonane przez „TRANSPROJEKT” na zlecenie 

Gminy Brzesko. W swojej wypowiedzi skupił się na odcinku - od drogi krajowej nr 4 aż do 
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drogi krajowej nr 75 na Nowy Sącz. Przedstawił graficznie członkom Komisji dokładny 

odcinek,  o  którym wspominał.  Podkreślił,  że  studium trasowe,  które  zostało  zlecone 

przez Gminę Brzesko powstało zanim były jakiekolwiek alternatywy zjazdu z autostrady: 

czy  to  ul.  Leśną czy  Jasieniem.  Zaznaczył  ,  że  Pan Przewodniczący  Rady Miejskiej  - 

Krzysztof  Ojczyk  poprosił  aby  przygotować projekt  uchwały  o  wspomnianym powyżej 

odcinku drogi. Projekt ten ma na celu rezerwację tego terenu. Poinformował również 

radnych, że intencją Pana Przewodniczącego Rady było: „wyjście o krok do przodu”, co 

ma  również  wpłynąć  mobilizująco  na  przyszłe  decyzje  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  w 

Krakowie. Sam Pan Naczelnik Dobranowski również przychylił się do tego zdania, tym 

bardziej, że w konferencjach prasowych wiele mówi się, iż droga krajowa z Brzeska do 

Nowego  Sącza  ma  być  czteropasmowa.  Planowane  jest  to  w  dziesięcioletniej 

perspektywie czasu. Podkreślił,  że dotychczasowa opinia  radnych dotycząca zjazdu z 

autostrady  była  tylko  opinią.  Nie  ma  decyzji  lokalizacyjnej  prawomocnej,  która  by 

mówiła, że zjazd ten będzie przebiegał Jasieniem. Cała logika wskazuje na to, że będzie 

to Jasień ale formalnego dokumentu na dzień dzisiejszy nie ma. Jeżeli zostanie podjęta 

uchwała  o  przystąpieniu  do  zmian,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  w  Krakowie  może 

powiedzieć:, „że jeszcze nie jest gotowa”. Były prowadzone rozmowy z urbanistami czy 

tereny te można objąć nowym planem przestrzennym, czyli:

- musiałaby  być  podjęta  nowa  uchwała  o  przystąpieniu  do  zmiany  planu 

przestrzennego,

- czy też musi być zmienione studium? 

Naczelnik wskazał na ustawę, która mówi wyraźnie, że chcą zmienić plan przestrzenny 

wycinkowo  musi  być  to  dokonane  zgodnie  ze  studium.  Pan  Bogdan  Dobranowski 

poprosił  o  zaopiniowanie  uchwały  o  przystąpieniu  do  zmiany  studium.  Zmiany  te 

opiniowane  były  również  przez  urbanistów:  Panią  Bugajską  i  Panią  Langerową.  Na 

zapytanie członków komisji   czy ruch nie wpłynie na jakość i  cenę działek na Placu 

Pomianowskim, jeżeli dowiedzą się o tym potencjalni nabywcy?

Pan Bogdan Dobranowski udzielił odpowiedzi na tak zadane pytanie. Odpowiedział, że 

zdania są podzielone. Niektórzy mogą zyskać. Jeżeli jakieś firmy dowiedzą się, że będą 

mogły  mieć  możliwość  włączenia  się  do  tej  drogi  to  być  może  zgodzą  się  na takie 

rozwiązanie.  Niewątpliwie  taka  droga  dojazdowa  do  autostrady  w  pobliżu  swoich 

gruntów wręcz podnosi cenę. Natomiast, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe to 

raczej mieszkańcy nie będą chętni by mieszkać przy trasach ruchliwych.
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Opinia komisji:

Pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do  

sporządzania  Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego 

Gminy Brzesko w obrębie geodezyjnym  Brzesko, Jasień ,Okocim.

Ad.4. 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił członkom komisji propozycje planu 

pracy na rok 2009 jn.

Styczeń:
1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009.
2. Informacje na temat funkcjonowania BIM.
3. Sprawy bieżące.

Luty:
1. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy     
    Społecznej.

     2. Sprawy bieżące.
Marzec:
     1. Opinia na temat funkcjonowania spółki MPK na terenie gminy Brzesko. 
     2. Sprawy bieżące.
Kwiecień:
     1.  Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za  rok 2008.
     2.  Opinia dotycząca  funkcjonowania spółki BZK.
     3.  Sprawy bieżące.
   Maj:

1. Opinia dotycząca funkcjonowania spółki MPEC w Brzesku.
2. Oferta Dni Brzeska. 
3. Sprawy bieżące.

Czerwiec:
1.Informacja na temat funkcjonowania MZGM w Brzesku.

     2. Sprawy bieżące.
Lipiec:

1. Opinia na temat funkcjonowania RPWiK w Brzesku.
2. Sprawy bieżące.

Sierpień:
 1. Informacja na temat funkcjonowania MOK.

      2. Sprawy bieżące.
Wrzesień:

1. Informacja na temat działań proekologicznych oraz gospodarki odpadami. 
2. Propozycje komisji do projektu budżetu na rok 2010.
3. Sprawy bieżące.

Październik:
1. Ocena  stanu  sanitarnego  i  estetyki  gminy  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

terenów zielonych.
2.  Sprawy bieżące.

Listopad:
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     1. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na rok 2010.
     2. Ocena przygotowania służb komunalnych do sezonu zimowego.
     3. Sprawy bieżące.
Grudzień:
    1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2010.
     2.  Sprawy bieżące.

Członkowie komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali powyższy plan pracy komisji 

na rok 2009.

Ad.5. W sprawach bieżących  komisja rozpatrzyła następujące projekty uchwał ,wnioski i 
pisma:

 Komisja przeanalizowała  projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości  gruntowej  w  drodze  przetargu   zlokalizowanej  na  osiedlu 
Solskiego pod budownictwo wysokie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof Ojczyk  poinformował ,że pozostałe komisje 

RM które opiniowały  powyższy projekt zaopiniowały go  negatywnie. Osobiście  jest 

przeciwny podejmowaniu  takiej  uchwały  o  zbyciu ,  w  czasie  dyskusji  nad projektem 

budżetu radna Kramer zapytała które grunty są zaplanowane do zbycia w roku 2009 , 

wówczas nie padła żadna odpowiedź. Nie tak dawno gmina wykupywała tam grunt od 

Państwa  Jaśkiewiczów  ,  zapytał  po  co  skoro  teraz  ten  grunt  jest  przeznaczony  do 

sprzedaży.

Obok naszych gruntów Spółdzielnia Mieszkaniowa  ma   swój  udział  w 1/5 ,  należy 

wykupić tą cześć od SM  i wówczas będziemy właścicielami jednego wielkiego obszaru , 

a nie od razu sprzedawać .Ponadto kultura wymaga aby w takiej kwestii opinie wyraził 

zarząd osiedla na którym znajduje się grunt. Ponadto nie mamy jako gmina żadnych 

gwarancji  co tam zostanie wybudowane  jeżeli  grunt zostanie sprzedany.

Radna Mieczysława Klimek uważa ,że wyzbywanie się takiego  gruntu w sytuacji gdzie 

borykamy się z trudnościami mieszkań socjalnych i komunalnych  jest nie do przyjęcia , i 

jest przeciw proponowanej sprzedaży. 

Inspektor Renata Pacura wyjaśniła komisji ,że sprzedaż przedmiotowego gruntu została 

zapisana w projekcie budżetu  na rok 2009  i w czasie dyskusji nad projektem budżetu 

na zapytanie radnej Kramer o który grunt chodzi Naczelnik Makuch odpowiedział że dot. 

to  gruntów  koło  ulicy  Błękitnej    i  nikt  wówczas  nie  protestował  .W  budżecie 

zaplanowano  sprzedaż powyższej działki za kwotę 1.700 tysięcy złotych.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził ,że gmina posiada  działki na Pomianowskim 

Stoku  i te działki można sprzedawać , natomiast na ten teren sporządzić  plan 

zagospodarowania przestrzennego.

Radny  Adam  Kwaśniak zapytał  czy  są  na  terenie  gminy  inne  działki  które  można 

sprzedać  w zamian za przedmiotowy grunt  przy ul.Partyzantów?

Naczelnik  Józef  Makuch odpowiedział  ,że  owszem  można  sprzedać   1  działkę 

komercyjną  na Pomianowskim Stoku  za 1.700 tysięcy złotych ,ale brak jest chętnych 

na jej zakup  i ogłaszamy w tej chwili II przetarg na jej sprzedaż.

Opinia komisji:

Komisja negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie  wyrażenia  
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu  zlokalizowanej na osiedlu 
Solskiego pod budownictwo wysokie. Głosowano jednogłośnie 

 Przyjęto  również  do  wiadomości   pismo  Pana  Pawła  Majda   dot.  dalszego 
funkcjonowania parkingów na terenie Brzeska . 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Obrady trwały od godz.10.00-13.30

Przewodniczący Komisji 
Prawa Porządku Publicznego

 i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku

       mgr Adam  Kwaśniak 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 
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