
PROTOKÓŁ Nr 12/2016 
 
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Miejskiego w Brzesku 

 

W posiedzeniu komisji Spraw Obywatelskich  Publicznego i Promocji osoby 

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu 

przewodniczył radny Krzysztof Bogusz; 

 
Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji  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; 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 

Przedstawiciele Placu Targowego w Brzesku wg. załączonej listy; 

 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty  

w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

PROPONOWANY WSPÓLNY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołów z dnia 25.10.2016 r. oraz 28.11.2016 r. 

( Protokoły są wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.) 

2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2017. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2017. 

4. Podsumowanie prac Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji i Porządku 

Publicznego za rok 2016. 



5. Plac Targowy w Brzesku – analiza bieżących problemów i sposoby ich 

rozwiązania. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ad.1 Przyjęcie Protokołów z dnia 25.10.2016 r. oraz 28.11.2016 r. 

( Protokoły są wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.) 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie kolejno protokoły z posiedzenia 

komisji z dnia 25.10.2016r. przyjęto jednogłośnie. Następnie protokół z dnia 

28.11.2016r. przyjęty jednogłośnie.  

Ad.2 Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2017. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia najważniejszych pozycji 

zawartych w projekcie budżetu Gminy Brzesko na rok 2017 tj.(wydatków, 

przychodów, dochodów)  

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał o kwotę 342.000,00 zł jest zaplanowane  

w budżecie na zadanie utrzymanie inf.informatycznej- zapytał skąd taka spora 

kwota?  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to koszt wszystkich licencji na 

oprogramowania, które gmina musi używać. Nawet te ministerialne, które są  

w USC, wszystko wymaga asysty opieki technicznej. W tym roku dochodzi również 

centralizacja VAT, nowy program do deklaracji i fakturowania we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych. Zakupiono program finansowo-księgowy dla 

wszystkich placówek oświatowych, wdrażany zostanie od stycznia 2017r. zakup 

tonerów to też jest duży wydatek. Stąd będą chcieć wdrożyć zakup dużego 

sprzętu tj. drukarko-kopiarki, wraz z usługą opieki nad sprzętem. Wtedy będą 

realne oszczędności niż wymiana drogich tonerów do drukarek. Dodała, że  

w tej kwocie jest również utrzymanie strony internetowej, zamieszczanie na 

BIP-ie, hot-spoty.  

Radna Anna Lubowiecka, poruszyła kwestie braku pozycji w budżecie pn. 

modernizacja dróg gminnych”.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ma takiej pozycji w budżecie, jest tylko 

literalnie wymienione drogi do modernizacji. Tamto jednak się nie sprawdziło, 

ponieważ zostało zapisanych wiele inwestycji, na które brakło pieniędzy.  

W ciągu roku i tak należało dokładać środków.  

Uwag brak.  



Komisja zapoznała się z projektem budżetu Gminy Brzesko na rok 2017  

i przyjmuje informacje do wiadomości.  

Ad.3 Przyjęcie planu pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2017. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, przedstawił nowy plan pracy, który 

został opracowany przez niego. Zapytał, czy ktoś ma jakieś inne propozycje.  

Radny Krzysztof Stępak, zaproponował zmianę, aby przed podziałem środków na 

stowarzyszenia i kluby wcześniej omówić ten temat np. w styczniu.  

Radny Piotr Wyczesany, poinformował, że wpis do projektu budżetu inwestycji 

OSP w Buczu nie jest spowodowane tym, żeby poprawić walory bojowe całej 

jednostki tylko z tego programu gmina chce po przejęciu tego budynku na 25 

lat jako dzierżawę-chce go remontować. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. 

Bardzo się obawia wyniku takiego naboru. Przykład jednostki OSP  

w Szczepanowie, jednostka lepiej funkcjonuje i mająca duże potrzeby oraz 

osiągnięcia – nie została zakwalifikowana do tego projektu. Dodał, że tak 

naprawdę Bucze w tym roku zostało wykluczone z jakiegokolwiek podziału 

środków na inwestycje w tym roku. Wpisanie kwoty i 50.000,00 zł. nie 

gwarantuje żadnego sukcesu. Zwrócił również uwagę na ujęcie w budżecie kwoty 

50.000,00 na partycypację w środkach-terenu na strefę przemysłową.  

W dyskusji poruszono również tematy, które zostaną omawiane w roku 2017 przez 

komisje.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na rok 2017 wraz  

z poprawkami.  

 

Ad 4 Podsumowanie prac Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji i Porządku 

Publicznego za rok 2016. 

Ten punkt został przeniesiony na następne posiedzenie komisji, tj. styczeń 

2017r.  

Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący dokonał odczytania skierowanych pism na komisje: 



- pismo dot. wniosku mieszkańców z bloku Nr 1 przy  

ul. Ogrodowej w Brzesku; 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo dot. wniosku mieszkańców z bloku Nr 1 

przy ul. Ogrodowej w Brzesku i oczekuje na stanowisko Zarządu Osiedla 

Kopaliny-Jagiełły oraz prosi o przedstawienie opinii prawnej dot. możliwości 

wprowadzenia takiego zakazu. Głosowano jednogłośnie. 

- pismo Prezydium Rady Seniorów; 

- pismo Pana H.A w sprawie ul. Sąsiedzkiej w Porębie Spytkowskiej.  

Komisja zapoznała się z pismem Pana H.A dot. wykonania projektu oświetlenia  

ul. Granicznej w Porębie Spytkowskiej , przychyla się do tego wniosku  

i kieruje sprawę do Burmistrza Brzeska z prośbą o rozważenie możliwości 

realizacji w miarę posiadanych środków w budżecie na 2017 rok. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Mokrzysk z ul. Sąsiedzkiej, 

przychyla się do tego wniosku i kieruje do Burmistrza Brzeska, celem 

realizacji w miarę posiadanych środków w budżecie na 2017 rok. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Następnie na posiedzenie przybyła Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, która 

dokonała omówienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017.  

 

W dyskusji i analizie w/w programu członkowie komisji  

 

Komisja zapoznała się z informacją na temat Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Brzesko na rok 2017 i wnioskuje o doprecyzowanie zapisów dotyczących 

trybu udzielania finansowania zadań ze środków programu.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

Plac Targowy w Brzesku – analiza bieżących problemów i sposoby ich 

rozwiązania. 



Przewodniczący komisji, poinformował, że pojawiły się problemy przy zmianach 

sposobu zasad parkowania w pobliżu placu targowego. Komisja Gospodarki 

Komunalnej dokonała na ostatnim swoim posiedzeniu wizję lokalną. 

Radny Adma Kwaśniak, poinformował, że na jego komisji gdzie jest 

przewodniczącym, odbyli wizję lokalną na placu targowym. Wysłuchali kupców 

a następnie podjęto dwa wnioski: pierwszy aby przywrócić bezpłatny parking 

przed placem targowym, a drugi aby umożliwić darmowe WC dla osób których 

pracują na placu targowym.  

Pan A.K. administrator Placu Targowego wyjaśnił, że od zawsze kiedy była 

mowa o płatnych parkingach był przeciwny, aby je wprowadzać. W 2007 roku 

kupcy sami wystąpili, aby wprowadzić parking płatny. On sam był przeciwny 

temu, ponieważ przy wszystkich supermarketach parking jest bezpłatny. 

Przyciąga to klienta nie zmusza do płatności. Następnie wyjaśnił, że 

handlujący spoza placu targowego, którzy pracują w mieście korzystają z tego 

parkingu  bezpłatnie. Wykorzystuje się teren miasta, ten parking który jest 

stworzony dla handlowców i dla tych którzy przyjeżdżają na zakupy na plac. 

Przed godziną 5ą rano są zaparkowane samochody. Po obserwacjach oraz 

dyskusjach i spotkaniach w obecności Burmistrza Brzeska, stwierdził, że 

należy wystąpić aby była godzina bezpłatna dla klienta, by miał możliwość 

zaparkować samochód na czas zakupów na placu targowym. Są parkometry, gdzie 

można wpisać numer rejestracyjny pojazdu i jest godzina bezpłatna. W dni 

powszednie jest tak, że parking przy ul. Głowackiego jest zapełniony  

w całości a na placu targowym klientów, którzy by przyszli z tych samochodów 

na zakupy jest 10 osób.  

Pani W.P przedsiębiorca z Palcu Targowego, stwierdziła, że nigdy nie ma 

problemu z zaparkowaniem w poniedziałki, środy i czwartki. Problem  

z zaparkowaniem jest we wtorki i piątki, gdzie jest jeden parking zajęty 

meblami a drugi też zajęty. Nikt się nie zapytał ich w ostatnim miesiącu co 

się stało z handlem po zmianach. Same tablice już straszą „parking płatny”. 

Jest w stanie przekazać raporty utargów od czasu wprowadzenia tej zmiany. 

Niektóre lokale o 50 % spadła im sprzedaż. Wszystkie opłaty ich przerastają. 

Dodała, że Urząd Miasta ma od nich czysty zysk z pawilonów z pieniędzy 

placowych oraz z podatku od nieruchomości.  

 



Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, poinformował, że była przygotowana 

zmiana, lecz nie uzyskała akceptacji.  

 

Pani A.W przedsiębiorca z Palcu Targowego, omówiła jak wyglądało spotkanie 

z Burmistrzem Brzeska, były złożone przedstawione pewne propozycje.  

 

Radny Adam Kwaśniak, stwierdził, że najważniejszy sens tego spotkania jest 

opinia handlujących osób, czyli kupców. Miał koło swojego budynku, godzinę 

parkingu bezpłatnego, nie zdał egzaminu i go zniesiono, na placu kupieckim 

również nie zda egzaminu, ponieważ jest taka mentalność ludzka, że jak ktoś 

ma zapłacić nawet za godzinę to będą gdzieś indziej zatrzymywać się. Widać 

to po chodnikach na skrzyżowaniach, przy kwietnikach. Jeżeli kupcy mówią, że 

przynosi to mniejszy zysk to jest dla niego święta rzecz. Jest za tym, aby 

ten parking został przywrócony do bezpłatnego parkingu. Jeżeli się okaże, po 

dwóch latach, że kupcy zmienią zdanie można wrócić do tematu. Skoro im 

pomniejsza dochody i im przeszkadza to jest to najważniejsze.  

 

Pani A.W przedsiębiorca z Palcu Targowego, dodała, że prowadzą już handel 

ponad 20 lat. Nigdy nie byli z problemami w urzędzie. Zaistniała obecnie 

taka sytuacja na której im bardzo zależy. Widzą ile są stratni a wręcz nic 

nie zyskają.  

 

Radny Krzysztof Stępak, zapytał czy jest jakiś protokół ze spotkań  

z Burmistrzem jakie były zdania w tym temacie.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że jest notatka, jest 

protokół. Na pierwszym spotkaniu, tuż po wprowadzeniu zmian przybyła 

reprezentacja kupców z placu targowego- był to piątek. Negocjacje zakończyły 

się tak, iż kupcy będą mieć parking za 15 zł. abonament, a druga była 

propozycja aby pierwsza godzina była bezpłatna. Państwo, którzy byli na tym 

spotkaniu zaakceptowali te propozycje. Następnie poszliście do reszty 

przedsiębiorców na placu kupieckim z informacją o ustalaniu. W sobotę były 

zbierane podpisy, a w niedziele powstało pismo do tych podpisów. Następnie 

na kolejnym spotkaniu przyjęliśmy Państwa propozycję, czyli bezpłatny parking 

na placu targowym. Następnie złożył propozycje radnym i taki projekt uchwały 

przygotował Dyrektor BOSIR-u i taka propozycja została przedstawiona na 



komisje. Dyskutowano na komisji i ona nie została przyjęta. Następnie na 

sesji Rady Miejskiej zostało przyjęte rozwiązanie piątkowe. Większość radnych 

przychyliła się do tego rozwiązania piątkowego. Jest to rozwiązanie dla 

Państwa lepsze ponieważ ono wiele spraw załatwia.  

 

Pani W.P przedsiębiorca z Palcu Targowego poinformowała, że radni właściwie 

nie znali ich stanowiska. Nie mieli przedstawionych ich argumentów. Mogli by 

przybyć na sesje, komisje. Natomiast dziękuje Burmistrzowi, że przychylił 

się do ich stanowiska.  

 

Radny Adam Kwaśniak, dodał, że widać iż Pan Burmistrz jest przychylny i stara 

się rozwiązać jak najlepiej ten problem. Wydaje się mu również, że radni 

byli nie do końca doinformowani. Teraz już wiedzą, znają opinie kupców. Więc 

wartałoby wrócić do tego, aby parking przed placem targowym od strony 

Głowackiego był bezpłatny. Parking co do ul. Powstańców Warszawy akceptują 

kupcy to rozwiązanie.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zapytał radnego Adama Kwaśniaka czy nie 

będzie podnosił innych zmian. 

 

Radny Adam Kwaśniak, wyjaśnił i odpowiedział, że dwa razy próbował. Dwa razy 

większość była przeciwna, więc już nie będzie podnosił zmian. Następnie zadał 

pytanie Burmistrzowi, czy zadeklaruje, że się nie wycofa i pomoże kupcom,  

żeby wrócić do bezpłatnego? Jeśli tak to to on się zgadza.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że tak, lecz tylko na placu 

targowym. Jeśli wszyscy zaakceptują takie rozwiązanie i tylko ta kwestia 

będzie podejmowana, a parking na ul. Powstańców Warszawy zostaje taki jak 

był.  

Podjęto następnie wniosek:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie zmian do uchwały 

dotyczącej stref płatnego parkowania poprzez zlikwidowanie opłaty 

parkingowej przy nowym Placu Targowym. Głosowano jednogłośnie.  

 

 

 



Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, poruszył kwestie remontu szalet 

wraz z administracją budynku przy placu targowym. Od lat jest tam planowany 

remont tego obiektu. Dochody z tytułu dzierżawy jest około 7.000 zł. rocznie, 

w związku z tym warto było by się zastanowić, aby te środki skierować  

z powrotem na plac targowy w celu podniesienia standardów funkcjonowania 

tego obiektu. Dodał również, że można było by poczynić starania, aby pozyskać 

zewnętrze środki na tą inwestycje.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że temu tematowi 

przyglądnie się w 2017 roku. Ewentualnie przygotuje się dokumentacje. 

Natomiast należy wziąć pod uwagę, że w roku 2017 będzie gmina borykać się  

z innymi ważniejszymi problemami, tj. nową reformą oświaty. Nie chce 

obiecywać, lecz deklaruje, że przyglądnie się tej inwestycji.  

 

Kierownik UM w Brzesku Henryk Piela wyjaśnił, że dokumentacja jest już 

przygotowana, należy tylko zmienić pewne rzeczy. Ta inwestycja ma zaplanowany 

punkt administracyjny, szalety z prysznicem, przewijaki. Ten obiekt będzie 

nowoczesny. Szacunkowy kosztorys inwestorski wyniósł około 200.000,00 zł.  

 

Radna Anna Lubowiecka, wyjaśniła, że podjęto wniosek o uporządkowanie 

organizacji na placu targowym. Dziś na przykład jak radna zaobserwowała, że 

cały plac ogrodzony jest w dużej części pusty. Na miejscach parkingowych 

rozkładane są tam choinki. Chodziło właśnie o to, aby uporządkować w taki 

sposób, żeby handel zamknąć tam w możliwie ogrodzonym terenie do tego 

wyznaczonym.  

 

W temacie przedyskutowano również sprawę zwolnienia z opłat za korzystanie 

za toalety dla przedsiębiorców z placu targowego oraz propozycje.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań zmierzających do 

opracowania koncepcji odnowienia Placu Targowego oraz budynku 

administracyjnego połączonego z szaletami nie później niż do 2018r. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie rozwiązania 

polegającego na korzystanie z szalet przy Placu Targowym kupcom w formie 

abonamentu, bądź ryczałtu. Głosowano jednogłośnie.  



Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, poruszył ponownie kwestie zakupu 

defibrylatora do Urzędu Miejskiego.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup automatycznego defibrylatora 

do budynku Urzędu Miejskiego we współudziale Gminy Brzesko oraz Starostwa 

Powiatowego oraz o przeszkolenie pracowników w zakresie jego wykorzystania. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

 

Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 11:30  

 

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

           
 mgr Krzysztof Bogusz 

 

 
 
 
 

 
Protokołowała:  

Inspektor mgr Joanna Szczepka 


