
Protokół Nr 7/2015 
 

z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i promocji 
Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 21 sierpnia 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 zmieniony porządek obrad na prośbę pana Sekretarza 

proponowany porządek obrad – 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Aktywność społeczna mieszkańców – programy wsparcia rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego w Gminie Brzesko – Młodzieżowa Rada Gminy, Młodzieżowe Rady 

Sołeckie i Osiedlowe oraz Rada Seniorów. 

2. Bieżąca informacja w sprawie systemu gospodarki odpadami, działającym w Urzędzie 

Miejskim w Brzesku. 

3. Przyjęcie protokołów z dnia 26 marca 2015r., 27 kwietnia 2015r. 8 czerwca 2015r. oraz 

13 lipca 2015r. 

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

projekty uchwał otrzymali radni poczta elektroniczną. 

Przegłosowany został proponowany porządek obrad  

Głosowanie jednogłośne.  



Ad. 1 Aktywność społeczna mieszkańców – programy wsparcia rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego w Gminie Brzesko – Młodzieżowa Rada Gminy, Młodzieżowe Rady 

Sołeckie i Osiedlowe oraz Rada Seniorów. 

Sekretarz Gminy poinformował, że w sprawie Rady Seniorów została podjęta uchwała  

i weszła w życie. Obecnie zwrócili się do wszystkich uprawnionych podmiotów, aby zgłaszały 

kandydata. Kilka już zgłoszeń wpłynęło, termin upływa 10 września. Złożyło osiedle Zielonka, 

oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Planują, aby w miesiącu październiku odbyło się pierwsze 

posiedzenie.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz zapytał czy są planowe szkolenia dla członków 

rad, zapytał również czy rozważane były możliwości współpracy z innymi radami seniorów, 

aby podzielić się innymi pomysłami.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odpowiedział że na ten moment nie, ponieważ na ten 

moment nie mamy budżetu przewidzianego na tego typu szkolenia. Jeżeli będzie taka wola 

członków rady to na pewno zagospodarujemy jakieś środki. Sekretarz odpowiedział, że 

pracownik Pan Konrad Klisiewicz, któremu została przypisana obsługa seniorów do zakresu 

czynności przeglądał coś na pewno i zasięgał informacji, lecz obecnie przebywa na urlopie i 

nie jest w stanie więcej powiedzieć.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę Młodzieżowej Rady Gminy, 

należało by to reaktywować. Patrząc na inne gminy, które mają taką radę, prosperują bardzo 

dobrze. Podał przykład strony internetowej www.mlodziezowarada.org gdzie są tam 

informacje doradcze. Poddał propozycję zmiany statutu w tym zakresie.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, stwierdził, że przede wszystkim należy znaleźć godnego 

opiekuna to będzie połowa sukcesu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że uchwała i przepisy w niej zawarte są 

uniwersalne, że nie blokują działalności tej radzie. Stwierdził, że samą formę można bardziej 

usprawnić. Jest to pewna forma edukacji dla młodzieży, oni doskonale wiedzą jak to wygląda. 

Odnieśliśmy porażkę pod względem i Burmistrz i Naczelnik Oświaty przede wszystkim, 

ponieważ z grona setek nauczycieli nie byliśmy w stanie wyłonić przez wiele lat osoby, która 

by pewne rzeczy koordynowała, cieszyła się tą pasją pracy z młodzieżą, tego najbardziej 

brakło. Należy to reaktywować, aby miało to „ręce i nogi”. W tym zakresie organ wykonawczy 

mogą radni rozliczyć, ponieważ w tym zakresie nie jest realizowana uchwała.  

http://www.mlodziezowarada.org/


Radny Bogusław Babicz, poinformował, że brał udział przy tworzeniu MRG. Potwierdza, że 

klucz w powodzeniu takiej działalności leży nie tylko w młodzieży, która zostanie wybrana ale 

przed wszystkim w opiekunach i koordynatorach tej działalności. Prawda jest taka, że 

właściwie to powołać należy rade od nowa i przeprowadzić nowe wybory.  

Radny Krzysztof Stępak, stwierdził, że też jest za tym, aby powstała MRG od nowa, aby 

otrzymali taki napęd do działania. Podał przykłady na jego osiedlu, gdy rada działała, ile 

dobrego zostało wykonane przez młodzież.  

Radny Piotr Wyczesany, stwierdził, że idea reaktywowania rady jest potrzebna. Dodał, że na 

postawie obserwacji młodzieży w jego miejscowości, widzi że aktywność dziś jest bardzo słaba 

poprzez działania rady sołeckiej i stowarzyszenia jakie posiadają. Młodzież dziś podchodzi 

konsumpcyjnie do swojego życia. Nie potrafią wykrzesać czegoś sami z siebie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, nie zgodził się z radnym przedmówcą. W radach 

oraz stowarzyszeniach młodzież nie będzie się spełniać, ponieważ tam osoby muszą być 

pełnoletnie. Mają od tego szkoły od podstawówki po gimnazja i szkoły średnie. Przede 

wszystkim należy znaleźć nauczyciela pasjonatę, który zachęci młodzież do uczestnictwa w 

różnych działaniach i inicjatywach społecznych.  

Radny Jerzy Gawiak, poruszył sprawę skate-parku. Napisał pismo do młodzieży w tej 

sprawie, żeby się zainteresowali, ponieważ sami podejmowali takie próby. Niestety bez 

odzewu, chcieli by ale ze swojej strony nic.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, skomentował, aby tak nie generalizować. Młodzież 

gimnazjalna oraz ze szkoły średniej potrzebują wsparcia osób doświadczonych, zwłaszcza 

pedagogów. Nas również uczyli rodzice, nauczyciele w dalszych etapach szkoły a było 

znacznie mniej takich inicjatyw.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że wydział oświaty zajmie się reaktywacją 

Młodzieżowej Rady Gminy, tylko należy dać im troszkę czasu aby rozeznali sprawę.  

Radny Bogusław Babicz, zaproponował, aby na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty  

i spraw obywatelskich zaprosić dyrektorów szkół wraz z Naczelnikiem oświaty omówić ten 

temat szczegółowo.  

Radny Krzysztof Stępka, skomentował, że nie wolno twierdzić, że młodzież jest zła i są 

nieaktywni. Dodał, że młodzież jest aktywna.  



Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił sprawę organizacji „Kolping” 

Wynajmują pomieszczenie od starostwa powiatowego, płacą około 3 tys. złotych. Stwierdził, 

że należy zrobić przegląd stowarzyszeń i organizacji, aby ułatwić im, pomóc, by nie poznosili 

dużych kosztów niepotrzebnie.  

Po dyskusji podjęto następujące wnioski: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przystąpienie do wykonywania uchwały Rady 

Miejskiej w Brzesku dotyczącej Młodzieżowej Rady Gminy, przygotowanie harmonogramu 

działania do odtworzenia jej działalności przez Naczelnika EKiS z terminem do końca września 

br. celem omówienia na wspólnym posiedzeniu komisji wraz z dyrektorami szkół. Głosowano 

jednogłośnie.  

Ad. 2 Bieżąca informacja w sprawie systemu gospodarki odpadami, działającym  

w Urzędzie Miejskim w Brzesku. 

Kierownik Biura Gospodarki Odpadów Komunalnych Danuta Zięba, omówiła 

najważniejsze informacje dot. systemu gospodarki odpadami. W dyskusji poruszano m. in 

tematy dot. częstotliwości wywozów odpadów, konieczności zmiany regulaminu do nowej 

ustawy oraz dzikie wysypiska.   

Komisja przyjęła do wiadomości informacje w sprawie bieżącego systemu gospodarowania 

odpadami działającym przy Urzędzie Miejskim w Brzesku.  

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z dnia 26 marca 2015r., 27 kwietnia 2015r. 8 czerwca 2015r. 

oraz 13 lipca 2015r. 

Protokół z dnia 26 marca 2015r., głosowano jednogłośnie.  

Protokół z dnia 27 kwietnia 2015r. głosowano jednogłośnie. 

Protokół z dnia 8 czerwca 2015r. głosowano jednogłośnie. 

Protokół z dnia 13 lipca 2015r. głosowano jednogłośnie. 

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

uchwał – projekty uchwał otrzymali radni poczta elektroniczną. 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, przedstawiała i omówiła projekty uchwał:  



- w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;- w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko na lata 

2015-2020. Następnie omówiła informacje w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej na 

rok 2014.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie podwyżek dla pracowników 

MPOS. Poinformował, że pracownicy byli na pewno u Burmistrza w tej sprawie.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, wyjaśniła, że były panie u Burmistrza 

rozmawiały. Inicjatywa była ich własna, lecz rozmawiały z Dyrektor czy mogą pójść do 

Burmistrza. Wiedziały również o wniosku komisji. burmistrz niezadowolony był z treści pisma. 

Panie wyznaczały w treści terminy, wyznaczały kwoty. Tych pań jest szesnaście. Mają 

skonkretyzować swoje oczekiwania.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał:  

- w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku; 

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy 

Brzesko na lata 2015-2020.  

Komisja przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała informacje  

w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeniesienie jadłodajni do budynku przy Placu 

Kupieckim, zabezpieczenie środków budżetowych w 2016r. na wykonanie projektu na 

adaptacje pomieszczeń oraz przekazanie powyższego wniosku do komisji budżetowej, celem 

zaopiniowania tego wniosku do przyszłorocznego budżetu. Głosowano jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest projekt uchwały 

sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. 

Zaproponował, aby wszyscy członkowie komisji Spraw Obywatelskich zostali członkami 

zespołu. Uwag nie było, wszyscy radni zgodzili się aby zostali członkami tego zespołu.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w sprawie powołania zespołu do 

przedstawienia opinii o kandydatach na ławników w składzie ( Krzysztof Bogusz, Adam 

Kwaśniak, Piotr Wyczesany, Marcin Ciurej, Krzysztof Stępak, Jerzy Gawiak, Bogusław 

Babicz). 



Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników.  

 

Radny Jerzy Gawiak poruszył sprawę skrzyżowania przy Starej Łaźni.  

Następnie Przewodniczący komisji odczytał treść projektu uchwały w sprawie wystąpienia 

Gminy Brzesko ze stowarzyszanie LGD „Kwartet na Przedgórzu s siedzibą w Warysiu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy jakieś pismo ze strony władz LGD 

zostało skierowane czy jakaś rekomendacja została przesłana- skierował zapytanie do 

Sekretarza Gminy.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zapewnił, że nic co by Przewodniczący nie otrzymał -nic 

więcej urząd nie otrzymał.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, w BIM-ie jest to zamieszczona wypowiedź, że nie 

jest im po drodze z Brzeskiem, więc skoro tak jest, że Brzesko nie do końca jest potrzebne 

stowarzyszeniu to wydaje się, że być może rzeczywiście trzeba wyjść. Brak jest współpracy, 

warto się zastanowić nad tym, że w przeliczeniu na mieszkańca mamy około 56 % tyle środków 

dzięki Brzesku otrzymuje stowarzyszenie- płacimy najwyższe składki, cztery razy więcej niż 

pozostałe gminy w stowarzyszeniu. Sposób traktowania nie jest adekwatny do miejsca i do 

sytuacji. Nie traktuje się poważnie mieszkańców gminy Brzesko. Nie zostały przyjęte nawet 

postulaty Burmistrza Brzeska. My mamy na tyle zadań i możliwości wydatkowania środków 

własnych jako dopłat do projektów unijnych, że i tak nam ich nie wystarczy. Chciałbym, żeby 

ten projekt był rekomendowany przez komisje.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Brzesko ze 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu”  

z siedzibą w Warysiu; Głosowano: 3 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań mających na celu 

uniemożliwienia wjazdu przez przejścia dla pieszych w pobliży Starej Łaźni. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Brzesku informacji o harmonogramach zajęć prowadzanych w ramach ofert 



realizacji działań z zakresu kultury fizycznej przez kluby i stowarzyszenia z terenu Gminy 

Brzesko oraz o wprowadzenia tego obowiązku do regulaminu. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przystąpienie  Gminy Brzesko do projektu 

Fundacji PZU „Trasy Zdrowia”. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zgłoszenie Gminy do programu Stypendia 

Pomostowe, skierowane do młodzieży małych miejscowości. Głosowano jednogłośnie.  

 

 

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 

 
 
 
 
Opracowała: 

Inspektor Joanna Szczepka 


