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Protokół Nr 5/2015 

 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
8 czerwca 2015 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku 

przy  ul. Głowackiego 51. 
 
Komisja SOPPIP obradowała w składzie: 
 

1. Radny Krzysztof Bogusz -  Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Adam Kwaśniak – członek Komisji; 

3. Radny Piotr Wyczesany - członek Komisji; 

4. Radny Jerzy Gawiak – członek Komisji; 

5. 5.Radny Krzysztof Stępak – członek Komisji; 

6. Radny Marcin Ciurej – członek Komisji; 

7. Radny Bogusław Babicz – członek Komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka; 

2. Stanisław Sułek-Sekretarz Gminy; 

3. Dariusz Pęcak- Komendant KPPSP w Brzesku; 

4. Roman Gurgul – Komendant PP w Brzesku;  

 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz. Na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.  Lista obecności stanowi załącznik  

nr 1 do protokołu. Zaproponował zmianę porządku obrad, punkt 4 tj. Propozycje zmian w 

zakresie funkcjonalności strony internetowej www.brzesko.pl- zostanie przeniesiony na 

następne posiedzenie komisji z powodu urlopu osób związanych z tym tematem.  

Porządek obrad:  

1. Analiza sprawozdania funkcjonowania MOK i PiMBP za 2014 r. 

2. Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2015. 

3. Sprawozdanie z działalności Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej – informacja o 

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r. Informacje nt. stanu 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał. 

http://www.brzesko.pl-/
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Ad. 1 Analiza sprawozdania funkcjonowania MOK i PiMBP za 2014 r. Ad. 2 

Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2015. 

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, omówiła najważniejsze informację dot. planu 

finansowego za 2014r. Radni otrzymali informacje drogą elektroniczną. Uwag merytorycznych 

nie było. Pytania:  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, zapytał czy ze środków unijnych korzystano 

na doposażenie do MOK, czy na jesień zostaną złożone jakieś projekty z nowych środków? 

Następnie zapytał w sprawie Sali kinowej.  

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, odpowiedziała, że cały czas korzysta ze środków 

unijnych. Między innymi wykonano poszerzenie Sali audytoryjnej w RCKB. Wyjaśniła, że na 

jesień będzie składać wniosek odnośnie rewitalizacji starego budynku MOK przy ul. Kościuszki. 

Kosztorys jest wykonany na około około 160.000 zł.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że sala miała spełniać tylko jedną funkcję 

nie było możliwe połączyć obydwóch funkcji. Możliwa jest projekcja tylko filmów.  

Radny Piotr Wyczesany wyjaśnił, że po likwidacji Kina Bałtyk, była przestrzeń wówczas by 

ją zagospodarować. Teraz jest już Kino Planeta, więc jest wystarczające.  

Następnie omówiono ofertę Dni Brzeska 2015r.  

Komisja przyjęła sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury  

za rok 2014. Głosowano jednogłośnie. 

Następnie w zastępstwie Dyrektor PiMBP w Brzesku Pani Karina Legutek, która omówiła plan 

finansowy oraz realizacje PiMBP za 2014r.  

Radny Adam Kwaśniak, zapytał jakie są dostępne gazety w bibliotece.  

Pani Karina Legutek wyjaśniła, że na stronie wykazu jeszcze nie ma ponieważ zmieniana 

zostanie strona internetowa biblioteki.  

Radny Adam Kwaśniak, dodał, że parę osób chciało sobie wypożyczyć gazetę taką jak „Nasz 

Dziennik”, „Gazetę Polską” lecz takich nie prenumeruje biblioteka, a należy zauważyć że 

czytelnicy są różni.  

Pani Karina Legutek, poinformowała, że przekaże tę informację Dyrekcji.  

Komisja przyjęła sprawozdanie finansowe Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Brzesku za rok 2014.  Głosowano jednogłośnie.  
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Członkowie komisji poruszyli kwestię funkcjonowania automatów hazardowych. 

Podinspektor UM w Brzesku Konrad Klisiewicz, poinformował, że na co dzień nie zajmują 

się tymi sprawami, lecz po rozeznaniu sprawy na komisje ustalili iż od przyszłego roku wygasną 

wszystkie zezwolenia oraz punkty. Jeśli chodzi o kontrole jedynie służba celna posiada takie 

uprawnienia do skontrolowania pod kątem legalności automatów.  

Radny Piotr Wyczesany zapytał czy wiadoma jest liczba takich automatów.  

Podinspektor UM w Brzesku Konrad Klisiewicz, wyjaśnił, że są to bardzo mobilne punkty.  

Przedstawiono następującą treść wniosku:  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o spotkanie bądź kontakt  

z przedstawicielami z Izby Celnej w Tarnowie w celu uzyskania informacji dot. ilości punktów 

z automatami hazardowymi na terenie Gminy Brzesko oraz możliwości ograniczenia ich 

szkodliwości. Komisja wnosi, aby Izba Celna wspomogła akcję edukacyjną skierowaną do 

mieszkańców na temat szkodliwości hazardu. Głosowano jednogłośnie.   

Ad. 3 Sprawozdanie z działalności Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej – 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r. Informacje 

nt. stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 

Na posiedzenie przybył Pan Komendant Powiatowy Policji w Brzesku który omówił w skrócie 

informacje, która została przygotowana przez KPP w Brzesku i przesłana wszystkim członkom 

komisji. w dyskusji poruszono temat parkowania w mieście pojazdów,  

Komisja przyjęła do wiadomości i oceniła pozytywnie sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przedstawioną przez Komendanta 

Powiatowego Policji. Głosowano jednogłośnie. 

 

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Dariusz Pęcak, podziękował za 

pochyleniem się komisji nad tematami związanymi ze strażą pożarną. Następnie mówił 

działania komendy w roku 2014 oraz sprawy jednostek ochotniczych straż pożarnych w Gminie 

Brzesko. Zasygnalizował problem związany z wiekiem samochodów. Poruszono również temat 

inwestycji dot. przeniesienia komend straży oraz policji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił w tej kwestii zostanie opracowana 

dokumentacja tej inwestycji gdzie samorząd przeznaczy pieniądze- tj. 50 % przekaże gmina a 

50 % powiat.  
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Komisja przyjęła do wiadomości i oceniła pozytywnie sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku przedstawioną 

przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Głosowano jednogłośnie. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił członkom komisji sprawę budowy zbiornika  

w Okocimiu.   

Po dyskusji podjęto następujący wniosek:  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazanie szerszej informacji mieszkańcom 

miasta i Gminy Brzesko w zakresie inwestycji pt. „zbiornik Okocim” za pośrednictwem lokalnych 

mediów oraz na stronie urzędu miejskiego. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zwrócić się do właściciela terenu wzdłuż 

obwodnicy w korycie rzeki Uszwicy i spowodować, by uporządkował ten teren. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo NSZZ „Solidarność” przy MPK Brzesko z dnia 14 maja 

br.  

Komisja zapoznała się z pismem Stowarzyszenia Bractwo Orderu Świętego Stanisława  

w sprawie nadania budowanemu rondu w Mokrzyskach nazwy Majora Stanisława Kolasińskiego 

i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby pismo zostało rozpatrzone i zaopiniowane przez Radę 

Sołecką w Mokrzyskach.  

 

 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Obrady trwały od godz.8.00-12.30 
 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku  
Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku  
           
 mgr Krzysztof Bogusz 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 

Joanna Szczepka  
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