
Protokół Nr 6/2015 
 

z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i promocji 
Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 13 lipca 2015r. odbytego w sali obrad  Urzędu 

Miejskiego  w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 
 

Komisja Gospodarki Finansowej 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. Radny Krzysztof Stępak- członek komisji; 

6. Radny Marcin Ciurej - członek komisji; 

7. Radny Bogusław Babicz – członek komisji; 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i promocji Rady Miejskiej w 

Brzesku otworzył  Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz. Na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad komisji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad – 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Strona internetowa brzesko.pl – propozycje nowych rozwiązań oraz 

funkcjonalności. 

2. Targowisko miejskie – aktualny stan, potrzeby bieżące. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków.  

Przegłosowany został proponowany porządek obrad  

Głosowanie jednogłośne.  

Ad.1 Strona internetowa brzesko.pl – propozycje nowych rozwiązań oraz 

funkcjonalności. 

 Przeglądanie strony WWW Gminy Brzesko. 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz, zacznijmy może od przeglądnięcia strony WWW Gminy 

Brzesko, ona funkcjonuje już blisko 2lata. Strona działa o ile się orientuje o system WordPress. 

Państwo tą stronę administruje czy jest to komuś na zewnątrz zlecane.  

 



 

Pan Bogdan Kopeć- informatyk odpowiedział, że jest to zlecane na zewnątrz. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz: stwierdził, że pewno część z Panów Radnych 

ma swoje uwagi jeśli chodzi o funkcjonalność i wygląd tej strony. Jest propozycja zmian do 

wprowadzenia na stronie WWW od strony wizualnej. Natomiast jeśli chodzi o treść to jest to w 

miarę uzupełniane. Chociaż w przypadku klubów sportowych ja to już zgłaszałem w 

poprzedniej kadencji już kilka razy żeby te informacje się pojawiły bo są to informacje nie 

aktualne. I tutaj widzą Państwo że nie ma tutaj aktualnych informacji dotyczących klubów 

piłkarskich co do ilości tych ze drużyn na terenie Gminy Brzesko.  Tutaj będzie prośba 

skierowana żeby to zostało uaktualnione i sformułujemy odpowiednio wniosek żeby niektóre 

zakładki były bardziej aktualne, żeby więcej informacji pojawiało się w zakładce kultura bo 

mamy tutaj bardzo skromne informacje. Bardziej sprawa rozwija się o tą stronę wizualną.  

Radny Jarosław Sorys: stwierdził, że ta kultura i tak jest do zmiany. Bo biblioteka w 

Jadownikach jest już przeniesiona i już drugi rok działa gdzie indziej nie na ul. Witosa 5.    

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz: tutaj trzeba będzie się zwrócić do tych 

podległych instytucji aby zaktualizowały te informacje. Głównie tutaj strona główna z tego 

względu że rotator zajmuje tutaj bardzo dużo miejsca a te informacje które są ważne dla 

mieszkańców czyli te wszystkie Newsy, nie są tam za bardzo wyeksponowane. Żeby zmienić 

troszeczkę priorytety na stronie. Najłatwiejszym rozwiązaniem było by wprowadzenie jakiego 

nowej skórki. Jest taki portal amerykański który sprzedaje skórki do stron internetowych bo tak 

naprawdę ten system który jest używany przez Urząd Miejski jest bardzo modułowy. System 

taki gdzie można samemu dużo pozmieniać i jeśli się zgra nową szatę graficzną to nie ulega 

zmianie struktura i inne rzeczy z tym związane. Pewne rzeczy dużo lepiej by wyglądały i kilka 

takich nowych rzeczy w takim portalowym ustawieniu. To są już strony w wielu przypadkach 

które się dostosowują do urządzeń mobilnych. Należało by tą stronę po prostu udoskonalić. 

Są media społecznościowe jest subskrypcja. To nie są drogie sprawy około 50$ to jest do 

200zł by się udało to zamknąć i wdrożyć takie rozwiązanie. Tutaj jeszcze pokarze Państwu 

stronę WWW Gminy Gnojnik. W tamtym roku były zmiany na niej wprowadzane i trzeba 

przyznać że strona bardzo sympatycznie wygląda. Strona Gnojnik ma chyba jakiś inny system 

do zarządzania treścią. I jeszcze jedna rzecz o której chciałem Państwu powiedzieć. To jest 

informacja którą  podaje już od 2013 roku. To jest możliwość wprowadzenia internetowego 

systemu powiadamiania o zdarzeniach na terenie Gminy Brzesko. (Prezentacja tego pomysłu 

na przykładzie Mapy Google + ewentualne koszty wprowadzenia tego pomysłu.) 



Radny Jerzy Gawiak: zapytał mam takie pytanie jaka jest możliwość zrobienia zakładki na 

stronie WWW Urzędu Miasta ze wszystkimi dokumentami gotowymi do pobrania(PDF, WORD 

i kopie robocze.) 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz stwierdził , że była taka możliwość dawniej na stronie 

WWW Urzędu Miasta pod nazwą karta usługi.  

Pan Bogdan Kopeć zaprezentował na stronie WWW Urzędu Miejskiego że jest taka 

podstrona(zakładka) z dokumentami do pobrania. 

Następnie odniósł się do spraw wyglądu i zakupu skórki na stronę WWW Urzędu Miasta oraz 

jej ewentualnych modyfikacji pod potrzeby. Wyjaśnił, że nie ma sposobu żeby wszystkich 

zadowolić. Dokładając informacje powodujemy zamieszanie, ale to jest nie odłączna część 

modyfikacji.  Dodał, że nie mają tylu ludzi do prowadzenia strony i jej nadzorowania z tym 

wiążą się koszty. Posiadamy mało pracowników do rotowania i wymieniania informacji 

umieszczanych na stronie WWW Urzędu Miejskiego.  

 

Radny Jerzy Gawiak: stwierdził że ludzie są z natury wygodni. Większość informacji musi 

zawierać zdjęcie oraz tekst, bo sam tekst nie jest od razu wychwytywany przez mieszkańców. 

Propozycję utworzenia zakładki informacyjnej o toczących się inwestycjami na terenie Gminy 

Brzesko wraz z dokumentacją(tekst + zdjęcia itd.)  

Po dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski:  

Komisja wnioskuje aby na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku pojawiły się 

informacje na temat trwających inwestycji wraz z udokumentowanym przebiegiem i informacją 

co do startu i zakończenia tychże inwestycji. Głosowano  jednogłośnie  

Komisja wnioskuje o możliwość zgłoszenia zagrożenia na terenie gminy z wykorzystaniem 

formularza internetowego na stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku. Głosowano -  6 za ,  

0 przeciw , 1 wstrzymujący. 

Komisja wnioskuje o przejście strony WWW Urzędu Miejskiego w system portalowy, 

argumentując to poprawą mobilności strony oraz większym przekazem informacji. Głosowało 

jednogłośnie  

Komisja wnioskuje by Urząd Miejski w Brzesku zwrócił się z prośbą do podległych komórek 

organizacyjnych o aktualizacje informacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego wraz 

z weryfikacją podanych danych informacyjnych. Głosowano jednogłośnie. 

 



Ad.2 Targowisko miejskie – aktualny stan, potrzeby bieżące. 

Przewodniczący komisji odczytał pismo Inspektora Zdzisław Grzegorzka w sprawie 

aktualnego stanu targowisko. (pismo stanowi załącznik do protokołu)  

Przyjęto do wiadomości informacje.  

Naczelnik Urzędu Miejskiego w Brzesku Bogdan Dobranowski przedstawił jak są sprawy 

targowiska miejskiego regulowane poprzez uchwały i zarządzenia wydane przez Burmistrza 

odnośnie handlu. Zaprezentował przychody jakie generuje Targowisko Miejskie.  

Poruszono sprawę szalet znajdujących się na Placu Targowym. Koszt wybudowania nowych 

szalet w tym miejscu to koszt 250 tyś uwzględniając w tym ilość pomieszczeń użytkowych.  

Inspektor Zdzisław Grzegorzek: stwierdził, że lepiej wybudować już szalety na miarę XXI 

wieku , a nie robić jakiś chwilowych rozwiązań które w późniejszym czasie generują jeszcze 

większe koszty. Stwierdza że skoro Plac Targowy generuje zyski rzędu 750 tysięcy to wydatek 

250 tysięcy a to będzie inwestycja na lata nie będzie dodatkowym obciążeniem.  

Naczelnik Urzędu Miejskiego w Brzesku Bogdan Dobranowski, dodał, że opłaty nie są 

podnoszone od 2009 roku.  

Radny Jarosław Sorys: zapytał czy na placu targowym jest sprzedaż fiskalna czy są 

prowadzone jakieś bloczki itd. Czyli z tego wyniki ze koszt tych bloczków to jest nasz koszt. 

Czy ktoś raz na jakiś czas sprawdza czy ktoś posiada te bloczki upoważniające do sprzedaży 

w tym miejscu.   

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz po dyskusji i analizę w/w tematu przedstawił 

następujące opinie:  

Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat funkcjonowania Targowisk Miejskich w 

Gminie Brzesko.  

Komisja przyjęła do wiadomości plan inwestycji budowy szalet na placu targowym. 

Głosowano jednogłośnie  

Radny Piotr Wyczesany zapoznał członków komisji z pismem w sprawie sprzedaży działki o 

numerze 1387/2 położonej na ulicy Zydronia w Brzesku. 

Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków.  

Odczytywanie pisma o sprzedaży dwóch mieszkań na ul. Browarna 25  i ul. Okocimska 39. 



- prezentacja lokalizacji tych dwóch lokali + kwestia prawna sprzedaży i ewentualnego 

remontu. 

- stanowiska rodzin które kupiły by te lokale do zamieszkania. 

- prezentacje planów budynków przeznaczonych do sprzedaży lub ewentualnego remontu.  

- stwierdzenie iż ewentualna sprzedaż będzie po cenach rynkowych.  

- prezentacja stanu technicznego tych dwóch lokali.  

- szacowne wpływy z kwestii tych inwestycji. 

Stanowisko dwóch poprzednich komisji na temat kwestii prawnej dotyczącej sprzedaży  

i remontu lokali na ul. Browarna 25 oraz ul. Okocimska 39 zostało pozytywnie zaopiniowane.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprzedaż i remont 2 lokali,  lokalu na ulicy Browarnej 25 , 

oraz na ulicy Okocimska 39. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Piotr Wyczesany zapoznał członków komisji z pismem w sprawie sprzedaży działki  

o numerze 1387/2 położonej na ulicy Wita Zydronia w Brzesku 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz zapytał o którą działkę chodzi i kto wyszedł z inicjatywą?  

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski: wyjaśnił że z inicjatywą wyszła firma Karpiel. Chodzi o 

teren od strony południowej. Spółka K. argumentuje chęć kupienia tej działki potrzebą 

rozbudowy terminala kontenerowego a także dojazdem do nowoprojektowanej drogi 

publicznej łączącej drogę E4 z ulica Starowiejską. 

(Dyskusja na temat czy planowana droga łącząca ma przebiegać przez od Ulicy Starowiejskiej 

czy od Ulicy Solskiego.) 

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski: wyjaśnił że trwają rozmowy ze spółką K. z Urzędem ale 

również z CAM-PACK-iem na temat finalizowanie tej drogi. Prezentacja planu budowy drogi. 

(Radni pierwsze raz słyszą taką propozycje, uważają że to była tylko luźna rozmowa na ten 

temat i nic nie zostało określone w tym temacie.) 

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski: dodał, że uczestniczył 2 tygodnie temu w komisji 

finansowej i wspominali członkowie tej komisji o tym że spotkali się z przedstawicielem Pana 

Czyżyckiego, który przedstawiał im taką koncepcje.  

Radni uważają że były dwie koncepcje lecz ani jedna koncepcja ani druga nie została 

potwierdzona która zostanie wybrana i czy to będzie sprzedaż działki na zasadzie przetargu 

czy referencji ze jest kupiec i sprzedajemy.  



 

Radny Jerzy Gawiak: zwrócił się z zapytaniem czy MPEC jest zainteresowana sprzedażą tej 

działki. 

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski: odpowiedział, jak to jest widziane jest przez spółkę. 

Chodzi o teren około 9 arów. Ona nie jest niezbędna do prowadzenia działalności. Ciepłownia 

która powstawała 30 lat temu miała zasilać Brzesko i teren przemysłowy i ta część była 

zagospodarowana na magazynowanie węgla. Jest używana ale nie jest niezbędna do 

prowadzenia działalności stąd my jesteśmy przychylni do tego wniosku sprzedaży. Bo my już 

fragment działki około 12 arów dzierżawimy Panu K. w tym momencie jeśli on chce 

przeznaczyć to na rozbudowę terminala kontenerowego i tam tędy ma przejść droga to zmienia 

się całkowicie charakter użytkowania. Stąd zasadne jest to żeby tego użytkowania 

wieczystego się zbyć. Środki później uzyskane z tego tytułu były by skierowane do spółki. W 

tym momencie jest kilka korzyści które by spółka mogła by odnieść. To są te korzyści 

finansowe związane z przychodami. Jest korzyść zmniejszenia się podatków (podatek od 

użytkowania wieczystego, podatek od nieruchomości i budowli-łącznie to jest około 17-18 

tysięcy rocznie.) 

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz: zapytał, jeżeli pojawią się środki to jaka jest 

planowana inwestycja na tym terenie. Jaki jest pomysł na wykorzystanie tych pieniędzy.  

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski: Spółka podjęła uchwałę wprowadzenia nowego planu 

inwestycyjnego na 3 lata i te środki były by przeznaczone na ten cel.  Związku z sprzedażą to 

cześć infrastruktury , oczyszczalnia ścieków i hala magazynowa zostały by przeniesione a 

środki były by potrzebne na odtworzenie tej infrastruktury tej która została zbyta.  

Inspektor UM Brzesko Zbigniew Matras: Tam są dwie ważne sprawy do zauważenia. 

Sprawa nie jest taka prosta. Teren przy rozbudowie może być ponownie użyty. Być może 

stanie się atrakcyjny a na ile atrakcyjny to jest wszystko w sferze projektowej. Być może Pan 

K. chce tu wyprzedzić to co może się okazać ale nie na pewno, ze ktoś będzie. MPEC jest 

bardzo mocno związany z Panem K. choćby przez połączenie oczyszczalni ścieków i 

burzowych. On jest zależny od K. ponieważ główna przepompownia czy węzeł znajduje się na 

jego terenie. Sprawa druga bardzo ważna jest nieuregulowany stan prawny części działek w 

tym terenie i to utrudnia wiele spraw. Być może Pan K. jako osoba prywatna poradzi sobie 

jakoś z tym problemem prawnym. 

 

Radny Jarosław Sorys stwierdził, że kwestia jest bez sporna z tymi własnościami. Na komisji 

finansowej było to już mówione. Myśmy wtedy na komisji podjęli taki wniosek, że zapoznaliśmy 



się z tym. Wyjaśniliśmy, że nie mamy żadnych przeciwskazań żeby sprzedaż to Panu K, 

jednak jest dużo pytań. Na komisji finansowej zobaczyliśmy to po raz pierwszy. My jako Rada 

Miejska nie mamy informacji którędy ta droga pójdzie. Dzisiaj sprzedamy ten teren a później 

okaże się że droga nie powstanie. Nie mówimy nie ale potrzebujemy konkretnych informacji 

na ten temat.  

Radny Bogusław Babicz: zapytał, czy Pan K. uzależnia kupno tej działki od tej drogi czy to 

nie jest bezpośrednio związane. 

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski:wyjaśnił, że są dwie różne sprawy dla nas ze strony 

spółki.  

Radny Jerzy Gawiak: zapytał przez kogo droga jest opracowana . Przez Urząd Miasta przez 

MPEC czy przez Pana K., jak to jest zrobione.  

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski: odpowiedział, że przez Pana K.oraz Pana Cz. 

Naczelnik Urzędu Miejskiego w Brzesku Bogdan Dobranowski wyjaśnił, że jest taki plan 

przestrzenny obowiązujący w którym ta droga jest pokazana. Przebieg jest dokładnie tutaj 

obrysowany. (Przedstawiono na mapie) Druga droga która jest planowana od Solskiego są w 

planie przestrzennym.  

Radny Jarosław Sorys stwierdził, że nie znamy determinacji właściciela bo nie 

rozmawialiśmy z nim, może być tak daleko posunięta że te koszty z którymi chce wejść i pokryć 

mogą być tak daleko idące że może się okazać że on będzie chciał od nas jakiś projektów.  

Naczelnik Urzędu Miejskiego w Brzesku Bogdan Dobranowski: sytuacja wygląda trochę 

inaczej bo on chce wyjść do przodu i chce zainwestować, jest gotowy dołożyć się do tych dróg. 

Jego podejście do tego tematu jest trochę inne. Podejście do kwestii współpracy co do budowy 

drogi jest kwestia otwartą, gdy Pan Burmistrz wróci, ten temat będzie dalej poruszany.  

Radny Bogusław Babicz: w dalszej perspektywie ta droga jest bardzo ważna, bo jednak jest 

tu planowana strefa aktywności gospodarczej. Jeżeli to ma dobrze funkcjonować to ta droga 

musi się pojawić żeby uniknąć takich spraw jak jest sprawa tirów jadących od browaru przez 

ulicę Browarną i utrudnia to życie mieszkańcom.  

(dyskusja co do zysków i korzyści płynących z współpracy przy  tej drodze. ) 

Radny Bogusław Babicz: Działka jest do sprzedaży, ale brak jest dojazdu do tego terenu i to 

może być problem dalszy co do jeszcze przyszłego sprzedaży tej działki.  Dodał, że należy 

pamiętać iż budżet to jedna sprawa, a inwestor tez jest ważny i powinien być wspierany przez 

gminę. 



Naczelnik Urzędu Miejskiego w Brzesku Bogdan Dobranowski: na potrzeby uzgodnień z 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zostało uzgodnione czy może być tam rondo 

żeby nie robić wielopoziomowego skrzyżowania.  

Radny Bogusław Babicz: Wydaje mi się ze jeśli tutaj jest ktoś zainteresowany kupnem działki 

a właściwie prawa wieczystego użytkowania, ono daje szerokie udogodnienia które mogą być 

odwołane jeżeli inwestor nie zrealizuje tego do czego się zobowiązał. 

Radny Jarosław Sorys: stwierdził, że nie ma znaczenia czy to jest prywatny inwestor czy też 

nie.  

Radna Barbara Borowiecka: Tutaj była  taka sprawa ze POL-Camp –ak chciał się przenieść 

do Tarnowa żeby utrzymać te miejsca i żeby tutaj w Brzesku się rozwijał.  

Radny Bogusław Babicz: zapytał czy są jeszcze gdzieś swoje tereny? 

 

Naczelnik Urzędu Miejskiego w Brzesku Bogdan Dobranowski: Odpowiedział na pytanie 

Pana Radnego Bogusława Babicza za pomocą mapy zagospodarowania terenu. W przypadku 

takiej obrotu sprawy trzeba by było wybrać projekt drogi , mostu i ewentualnie tego ronda i 

zobaczyć co ile będzie kosztowało. Widzimy różne rodzaje mostów czasem są mosty proste a 

czasem bardzo skomplikowane.(Most nie ma być ładny tylko ma być mocny i trwały.) 

(Rozpatrywanie który odcinek jest najlepszy do zrobienia na podstawie przepustowości ruchu 

drogowego.) 

Barbara Borowiecka: Bardzo ten Pan naciskał na spotkaniu z Panem K. , Pan Rafał Najdała 

też był obecny odnośnie tego porozumienia i pozyskania środków. Mówił pewne rzeczy jakie 

ma plany i perspektywy. Widać ze Panu K.bardzo zależy.  

Radny Jerzy Gawiak: Temat tej drogi to jest przyszłość dalsza, Chodzi o ten pierwszy odcinek 

najważniejszy żeby uruchomić tą strefę.  

Naczelnik Urzędu Miejskiego w Brzesku Bogdan Dobranowski: Zainteresowanie 

biznesmenów byłoby nie tylko tymi działkami. Kwestia tej sprawy to nie jest czy ją w ogóle 

robić tylko jak ją zrobić najlepiej i wykorzystać chęć inwestorów do inwestowania.  

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: Wróćmy z tych rozważań i skupmy się na temacie tej 

działki. Jakie będą korzyści płynące z tytułu tej sprawy zbycia prawa wieczystego użytkowania.   

Wiceprezes MPEC Paweł Majewski:Powiem teraz jak to wygląda na ten moment. Spółka K. 

zwróciła się do nas o zgodę na wykonanie projektu podziału działki, my tą zgodę wydaliśmy 

zmieniliśmy właściciela i rade nadzorczą i dokonamy wstępnego podziału i zasięgniemy opinii 



właściciela na temat sprzedaży, Jeśli dostajemy pozytywną opinie, zgodę na sprzedaż to 

później będą dalej podjęte kroki w tym temacie odnośnie wyceny przez rzeczoznawcę tego 

terenu i uzgodnienia warunków. Te najważniejsze rzeczy które chcemy zawrzeć w projekcie 

umowy przedwstępnie to co jest dla nas najistotniejsze ureguluje się stan prawny 

nieruchomości a my od 9 lat mamy wpis o niezgodności. Do tej pory nie udało się nic zrobić 

bo te dwie działki się na siebie nałożyły i jest szansa żeby wyprostować to w kwestii prawnej. 

Po dyskusji podjęto opinie.  

Komisja przyjęła do wiadomości informacje Prezesa MPEC Brzesko w sprawie wyzbycia się 

prawa użytkowania wieczystego działki będącej w użytkowaniu wieczystym tej spółki. 

Przegłosowane jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: Poruszył sprawę radio-nadajnika na żeglugę powietrzną 

który zostałby zlokalizowany na Bocheńcu. Koliduje ta sprawa z budową wierzy widokowej. 

Radny Jarosław Sorys: Prezentuje wniosek o budowę radio-nadajnika. Stwierdził. że budowa 

radio-nadajnika w tej lokalizacji zepsuje walory krajobrazowe tego obszaru. Dodał, że opinia 

rady Sołeckiej w tym temacie jest negatywna. 

Radny Jerzy Gawiak: dodał, że może nie od razu definitywne nie dla tej inwestycji, należało 

by wyjść z propozycją innej lokalizacji na budowę radio-nadajnika. 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: Zostały by zniszczone walory krajobrazowe tego terenu. 

Jarosław Sorys: zaproponował spotkanie z tym inwestorem aby wybudować wieże widokową 

w innym dogodnym miejscu.  

Komisja nie wyraża zgody na postawienie radio-nadajnika w podanej lokalizacji w 

Jadownikach warunkując to zepsuciem wyglądu krajobrazu tam występującego, proponując 

zmianę jego lokalizacji. 

Głosowano – jednogłośnie. 

Komisja zwraca się do Urzędu Miejskiego o podjęcie działań zmierzających do nakłonienia 

inwestora do wyboru innej lokalizacji, jest to podyktowane walorami krajobrazowymi oraz 

historycznymi aspektami wzgórza Bocheniec. 

Głosowanie jednogłośne.  

 



Przewodniczący Krzysztof Bogusz: odczytał  pismo skierowane do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w sprawie LGD Kwartet na Przedgórzu.  

Przewodniczący komisji chce poznać stanowisko członków komisji w odczytywanej sprawie.  

Pytanie do członków komisji o dalszych losach gminy w Kwartecie na Przedgórzu, czy 

zostajemy lub dalej podtrzymujemy wnioski z poprzednich komisji dotyczących jak wyglądała 

współpraca w tym że LGD.  

Radny Bogusław Babicz: Nikt do końca nie powiedział czy my musimy już podejmować 

uchwałę w tej sprawie. Za dużo jest niewiadomych żeby podjąć decyzje w tej sprawie. Jak 

wygląda uchwała w tej sprawie. 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: odczyt treść projektu uchwały.  

(dyskusja na temat czy w uchwale jest napisane czy zostajemy czy występujemy z Kwartetu. 

oraz to czy ta uchwała jest intencyjna czy też wiążąca.) 

Radny Bogusław Babicz: stwierdził, że powinien się wypowiedzieć  się Radca Prawny w tym 

kontrowersyjnym temacie. 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: zaproponował wniosek:  

Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i promocji Rady Miejskiej w Brzesku 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydanie pilnej opinii Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego 

w Brzesku w sprawie uchwały o Kwartecie na Przedgórzu czy ona wpłynęła na dalsze 

postępowanie w tej sprawie. 

Radny Jarosław Sorys przedstawił wnioski o treści:  

W związku z pismem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”  znak 138/PDG/2015 z dnia 3 

czerwca, (wpłynęło do biura rady 10 czerwca ) komisja Spraw Obywatelskich i radni rady 

miejskiej obecni na komisji  po przeprowadzonej dyskusji , pozytywnie opiniują przedłużenie 

uczestnictwa Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie Działania „ Kwartet na Przedgórzu” na lata 

2014-2020. Jednocześnie deklaruje się wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy 

Działania „ Kwartet na Przedgórzu”.  

 Warunkiem  kontynuacji  prac  w ramach LGD  „Kwartet na Przedgórzu”  określonych w 

Uchwale nr LIV/382/2010 z dnia 31 marca 2010r jest  wprowadzenie w życie wypracowanych 

i przyjętych ustaleń dotyczących warunków współpracy w perspektywie 2014 -2020 tj: 

1. UCZESTNISTWO  4 PRZEDSTAWICIELI GMINY BRZESKO W ZARZĄDZIE 

STOWARZYSZENIA REKOMENDOWANYCH PRZEZ GMINĘ PRZESKO, ( Gminy 



Dębno – 2 przedstawicieli, Gmina  Radłów -  2 przedstawicieli, Gmina Borzecin - 2 

przedstawicieli) 

2. UCZESTNISTWO  5 PRZEDSTAWICIELI GMINY BRZESKO W RADZIE 

STOWARZYSZENIA REKOMENDOWANYCH PRZEZ GMINĘ BRZESKO, ( Gminy 

Dębno – 4 przedstawicieli, Gmina  Radłów -  3 przedstawicieli, Gmina Borzecin - 3 

przedstawicieli) 

3. Obniżenie składki członkowskiej zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, mających na 

celu chronić interesy Gminy Brzesko, a także jego mieszkańców w trakcie trwania 

nowego porozumienia.  

Liczymy, że wypracowany kompromis podczas wielu spotkań i konsultacji przyczyni się w 

nowym rozdaniu do  lepszej  współpracy, a wysoka ocena działalności LGD będzie udziałem 

wszystkich gmin. Głosowano jednogłośnie 

 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: poruszył sprawę Barszczu Sosnowskiego. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań informacyjnych związanych z 

niszczeniem istniejących lokalizacji Barszczu Sosnowskiego i obszarów porośniętych na 

terenie Gminy Brzesko. Komisja wnioskuje o przekazanie jak najszerszej informacji do 

mieszkańców Gminy Brzesko za pośrednictwem strony internetowej jak również ogłoszeń 

parafialnych na temat możliwości niszczenia miejsc występowania Barszczu Sosnowskiego.-

Niezwłocznie ! 

Głosowano – jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: poruszył sprawę zbiornika retencyjnego w miejscowości 

Okocim 

Komisja ponownie wnioskuje o przekazanie informacji o planowanej inwestycji pod nazwą 

zbiornik retencyjny w miejscowości Okocim. Głosowano za – jednogłośnie. 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz poruszył kwestię walki z dopalaczami.  

Związku z falą powikłań po zażyciu dopalaczy, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o 

podjęciu szerokiej kampanii informacyjnej o szkodliwości działań dopalaczy za pośrednictwem 

strony internetowej, mediów lokalnych oraz przez ogłoszenia parafialne i zwrócenie bacznej 

uwagi odpowiednich służb na pojawiające się zagrożenia. Głosowano jednogłośnie.  



 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: poruszył kwestię zatrudnienia więźniów do prac 

porządkowych. Przedstawił wyliczone szacunkowe koszty i nadzorowanie zatrudnienia 

więźniów przy pracach porządkowych. 

Komisja ponownie wnioskuje o rozważenie możliwości zatrudnienia więźniów do wykonywania 

prostych prac porządkowych na terenie Gminy Brzesko. Wniosek jest podyktowany 

oczekiwaniami mieszkańców w zakresie poprawy czystości oraz stanu funkcjonowania 

infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Brzesko, prosimy również o przedstawienie 

kalkulacji finansowej kosztów zatrudnienia więźniów obejmujący zakup niezbędnego 

wyposażenia oraz zatrudnienia przez Urząd Miejski w Brzesku osoby do nadzorowania 

więźniów.Głosowano  jednogłośnie 

Przewodniczący Krzysztof Bogusz: poruszył sprawę umieszczenia słupków w miejscu 

przejść dla pieszych aby samochody wyjeżdżające nie powodowały zagrożenia potrącenia 

pieszego. 

Komisja wnioskuje o niezwłoczne ustawienie słupków w miejscu przejść dla pieszych( pod 

starą łaźnią) aby zlikwidować zagrożenie potrącenia pieszego przez samochody wyjeżdżające 

z firmy tam się znajdującej. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje o wystąpienie do Zespołu Inżynierii Ruchu Drogowego o ustawienie znaku 

zatrzymywania się i postoju od Sklepu P. Chmury do ulicy Ogrodowa. Głosowano 

jednogłośnie. 

Ad.4. Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Bogusz podziękował wszystkim 

za obecność i zamknął obrady Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku  

Obrady trwały od godziny 08.00-12.00 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku  
Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku  

           
 mgr Krzysztof Bogusz 
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