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Protokół Nr 4/2015 

 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
27 kwietnia 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. Stanisław Sułek-Sekretarz Gminy 

2. Kierownik BP- Krzysztof Bigaj; 

3. Komendant Gminy OSP- Marian Czarnik;   

4. Komendant OSP Jadowniki: 

5. Komendant OSP Szczepanów; 

6. Kierownik BF- Rafał Najdała; 

 

 
 Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.  Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.  

 

1. Wsparcie funkcjonowania jednostek OSP w Gminie Brzesko. Wizja lokalna 

w jednostkach OSP (jednostki KSRG OSP Szczepanów oraz OSP Jadowniki). Informacja nt. 

programu Małopolskie Remizy 2015. 

2. Rozwój oferty turystycznej Gminy Brzesko (analiza potencjału, kierunki działania).  

3. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2014 oraz zamierzenia na 

rok 2015. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na temat działalności wydziału. 

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

 

Ad.1. Wsparcie funkcjonowania jednostek OSP w Gminie Brzesko. Wizja lokalna 

w jednostkach OSP (jednostki KSRG OSP Szczepanów oraz OSP Jadowniki). 

Informacja nt. programu Małopolskie Remizy 2015. 

Po dokonaniu wizji lokalnych podjęto następujące opnie oraz wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie pozostałego brakującego fragmentu 

ogrodzenia przy remizie OSP Jadowniki oraz uporządkowanie tego terenu i wykonanie 

utwardzonego parkingu dla samochodów. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2016 

remontu remizy OSP Szczepanów. Komisja proponuje uzgodnienia między jednostką  

a urzędem w związku ze skomplikowaną formą własności tego obiektu. Komisja wnosi  

o uwzględnienie remizy OSP Szczepanów do wniosku „Małopolskie Remizy” w roku 2016. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeznaczenie dodatkowej kwoty 2.000zł. na 

dofinansowanie zakupu poduszek wysokiego ciśnienia do ratownictwa drogowo-termicznego 

dla OSP Szczepanów oraz OSP Jadowniki. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Rozwój oferty turystycznej Gminy Brzesko (analiza potencjału, kierunki 

działania). 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, omówił sprawę techniczną emisji obrad Rady Miejskiej, 

ofertę firmy oraz szacunkowy koszt takiego przedsięwzięcia. Dodał, że należałoby zmienić 

statut gminy, aby można było transmitować sesje oraz komisje.  

Radny Jerzy Gawiak, poruszył kwestię wprowadzenia programu tzw. „e-rady”.  

Przewodniczący komisji, poprosił Sekretarza Gminy o współprace z powiatem w kwestii zakupu 

do urzędu defibrylatora.  

Poruszono temat nowej szaty graficznej strony internetowej www.brzesko.pl. Członkowie 

komisji wspólnie stwierdzili, że strona jest mało czytelna i ciężko znaleźć szukane informacje.  

http://www.brzesko.pl/
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Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że strona jest ciągle ulepszana. Prosił 

o zgłaszanie na bieżąco uwag na temat strony, by móc poprawić jakość.   

 

Komisja pozytywnie opiniuje informację techniczną przedstawioną przez Sekretarza Gminy, 

dotyczącą możliwości  konfiguracji transmisji obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Głosowano: 5za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Ad. 2 Rozwój oferty turystycznej Gminy Brzesko (analiza potencjału, kierunki 

działania). Ad. 3 Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 

2014 oraz zamierzenia na rok 2015. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na 

temat działalności wydziału.   

Informacja została przygotowana na piśmie i rozdana członkom komisji.  

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Ojczyk omówił pracę nad nową strategią gminy na kolejne 

lata oraz pomysły i kierunki działania w zakresie kreowania produktu turystycznego, promocji 

Gminy.  

Radny Bogusław Babicz, poruszył temat współpracy z firmą Calsberg.  

Rady Piotr Wyczesany, stwierdził, że firma Calsberg oddział w Brzesku traktowana jest jako 

tylko zakład produkcyjny.  

Następnie omówiony został temat współpracy z miastami partnerskimi oraz logistyką 

przedsięwzięcia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Obecnie rozeznawano możliwości 

lokalowych.  

Radny Adam Kwaśniak, odczytał pisma skierowane na komisje. Po przestawieniu podjęto 

następujące wnioski oraz opinie:   

Komisja zapoznała się z pismem Pana S.T zamieszkałego w Sterkowcu  

w sprawie zabezpieczenia mienia gminnego. Komisja przyjęła wyjaśnienia Naczelnika Wydziału 

GGMiR w w/w sprawie.  
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Komisja zapoznała się z pismem Pana W.N zamieszkałego w Jasieniu  

w sprawie zagrażających drzew i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zajęcie stanowiska i 

podjęcia działań w tej sprawie. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie strony internetowej dot. Światowych 

Dni Młodzieży na bazie strony internetowej „Euro 2012”. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważnie możliwości wdrożenia aplikacji 

umożliwiającej mieszkańcom raportowanie o uszkodzeniach  

i zagrożeniach w Gminie Brzesko- typu „Problem Raport” lub „Alertownik” na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wznowienie negocjacji  

w sprawie możliwości poszerzenia drogi gminnej „Za Oblas” w Jadownikach. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Kierownik Biura Gospodarki Odpadami w sprawie 

odpowiedzi na wnioski komisji z dnia 27 marca 2015r 

 

 
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  

 

 

 


