
 PROTOKÓŁ Nr 7/2016 
 
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
28 czerwca 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: 
 

Pani Halina Mrówka – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich;  

Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku– Rafał Najdała;  

Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela;  

 
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. Targowisko miejskie – aktualny stan, potrzeby bieżące. 

2. Współpraca z organizacjami skupiającymi brzeskich przedsiębiorców 

– potrzeby, kierunki współpracy.(Informacja email) 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 24 maja 

2016 r.( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). 

4. Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych do prac 

społecznie  użytecznych na terenie Gminy Brzesko. 



5. Informacja na temat zatrudnienia pracowników interwencyjnych  

w Gminie Brzesko. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ad. 1 Targowisko miejskie – aktualny stan, potrzeby bieżące. 

Kierownik GKOŚ Henryk Piela, przedstawił najważniejsze informacje dot. 

targowiska miejskiego. Wpływy za 2015 rok wyniosły 685.643 zł / w tym 480.737 

zł z dzierżaw pawilonów handlowych/ Wydatki m.in. za prowizje dla 

administratora, usługi kominiarskie, remonty kominów pawilon.handl. 

39.899,89. Kierownik dodał, że warto jest, aby zaplanować w budżecie na rok 

następny najważniejsze inwestycje tj. remont budynku socjalno-

administracyjnego, przeprowadzenie modernizacji nawierzchni dróg  

i placów oraz zadaszenia między pawilonami, remont pawilonów handlowych.   

Radny Jerzy Gawiak, zawnioskował, aby zwiększyć kontrole handlu na dawnym 

placu targowym.  

Radny Adma Kwaśniak, zapytał ile gmina przekazuje zysku administratorowi 

placu targowego. Kierownik Henryk Piela udzielił odpowiedzi, iż 15 %  

z dochodu oddaje gmina zarządcy.  

Po dyskusji podjęto następujące wnioski: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ujęcie w budżecie przeprowadzenie 

niezbędnych prac związanych z modernizacją miejskiego placu targowego:  

- ułożenie nakładki asfaltowej w strefie C; 

- ujęcie do planu budżetu na rok 2017 inwestycji pn. „Budynek administracyjny 

wraz z szaletami dla targowiska miejskiego. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wzmożenie kontroli na starym placu 

targowym, celem wyeliminowania nieprawidłowości. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.2 Współpraca z organizacjami skupiającymi brzeskich przedsiębiorców – 

potrzeby, kierunki współpracy.(Informacja email).  

Kierownik BF UM w Brzesku Rafał Najdała- W ramach swoich zadań Biuro Funduszy 

Europejskich udziela wsparcia również lokalnym przedsiębiorcom w zakresie 



informacji i konsultacji na temat pozyskiwania dotacji unijnych. Zdarzają 

się również sytuacje, kiedy Biuro wspiera firmy w rozliczeniu projektów. 

Funkcję taką BFE pełni prawdopodobnie jako jedyna tego typu komórka z 

ramienia samorządu w naszym regionie. W Biurze regularnie pojawiają się 

przedsiębiorcy, którym na bieżąco udzielana jest informacja i wskazówki  na 

temat kolejnych czynności, które należy powziąć, aby skutecznie ubiegać się 

o środki unijne. Wizyty nie są rejestrowane, ale można przyjąć, że w skali 

roku udziela się informacji około stu przedsiębiorcom. Gmina regularnie 

organizuje spotkania  konsultacyjne dla przedsiębiorców. Spotkania odbywają 

się przy współpracy z punktem informacyjnym FEM wchodzącym w struktury Urzędu 

Marszałkowskiego. Ostatnie takie spotkanie odbyło się jesienią ubiegłego 

roku a poprzednie, które miało formę konferencji  prezentującej Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 - wiosną ubiegłego 

roku. W okresie wakacyjnym planowane jest w Brzesku kolejne spotkanie dla 

przedsiębiorców. Gmina zamierza ponownie zaprosić na nie przedstawicieli 

punktu FEM, którzy zaprezentują  przy tej okazji możliwości finansowania 

firm przez RPO WM. Jednak głównym celem takiego spotkania będzie prezentacja 

funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzona przez naszą Lokalną 

Grupę Działania „Kwartet na Przedgórzu”. W obecnej formule funduszy 

europejskich to właśnie środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

rozdzielane przez Lokalne Grupy Działania, będą najbardziej atrakcyjne i 

stosunkowo najłatwiejsze do zdobycia dla lokalnych przedsiębiorców. Ponadto 

przez kilka lat w perspektywie unijnej 2007 – 13 w Urzędzie Miejskim w 

Brzesku funkcję doradczą dla przedsiębiorców pełnił konsultant funduszy 

europejskich z Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. W obecnej perspektywie 

finansowej UE, o ile pojawią się takie możliwości Gmina również będzie 

zainteresowana współpracą z tego typu podmiotem. Na końcowym etapie oceny 

jest wniosek pn.  „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu tarnowskiego 

w kraju i na arenie międzynarodowej” złożony do RPO WM przez Fundację 

Małopolska Izba Samorządowa. Gmina Brzesko wraz z Tarnowskim Klastrem 

Przemysłowym S.A. jest partnerem projektu. Projekt zakłada bardzo szeroki 

zakres działań promocyjnych dotyczących terenów inwestycyjny oraz 

przedsiębiorstw. Projekt nie jest komercyjny, co oznacza że nasze firmy będą 

mogły uzyskać poważną reklamę w skali krajowej i europejskiej nie ponosząc 

przy tym żadnych kosztów.   

 



Pani Halina Mrówka Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich, 

poinformowała, że przedsiębiorcy brzescy szukają w obecnym czasie pomysłu na 

życie. Co prowadzić, wprowadzić nowego, aby przeżyć. Koniunktura jaka jest 

widzimy, niema pracowników, nie ma mechanika, spawacza etc. Omówiła swoje 

spostrzeżenia dot. odbywających się ostatnio targów chińskich w Warszawie, 

gdzie była uczestnikiem. Następnie dodała, że prosi aby wszelkie informacje 

dot. pomocy przedsiębiorcom, szkolenia, warsztaty organizowane przez urząd 

była powiadamiana, ponieważ ma większy i częstszy kontakt z przedsiębiorcami. 

Następnie zawnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy parkingu na ul. 

Głowackiego. Poddała pomysł, aby tylko na okres wakacji wymalować pasy  

i spróbować ograniczyć prędkość w mieście, sprawdzić czy to się przyjmie 

przez mieszkańców. Następnie podała przykład parkingu na ul. Legionów 

Piłsudskiego, wzdłuż jezdni. Przejazd samochodem tam jest makabryczny, auta 

się ledwo mijają.  

 

Radny Jerzy Gawiak, poruszył sprawę zlikwidowanie przystanku przy  

ul. Głowackiego. Poinformował, że busy robią sobie postój i parking a autobus 

nie ma możliwości podjechania na przystanek i blokuje wjazd na Plac Żwirki 

i Wigury.   

Po dyskusji podjęto następujący wniosek:  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie koncepcji rozbudowy 

strefy płatnego parkowania na ul. Głowackiego w Brzesku wraz z organizacją 

ruchu oraz zorganizowaniem spotkania z zainteresowanymi stronami. Głosowano 

jednogłośnie.  

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 24 maja 2016 

r.( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). 

Protokół Nr 6/2016 z 24 maja 2016r. – przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.  

Ad. 4 Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych do prac 

społecznie użytecznych na terenie Gminy Brzesko. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, dokonał prezentacji multimedialnej 

w temacie zatrudnienia osób skazanych do prac społecznie użytecznych. 



Następnie omówił zakres prac na przykładach innych ościennych gmin, firm,  

które korzystały i nadal korzystają z takiej formy zatrudnienia.  

Radny Marcin Ciurej, przedstawił swoją opinie dot. zatrudnienia osób 

skazanych w Gminie Gnojnik. Pracownicy wykonywali prace remontowe  

w placówkach oświatowych. Jakość wykonywanych prac nie różniła się od ekip 

remontowych. Wszyscy w gminnie byli zadowoleni.  

Radny Piotr Wyczesany, zaproponował radnemu Krzysztofowi Boguszowi, aby wraz 

ze swoją sołtys Sterkowca zaprezentowali wymierne korzyści, tj. obejrzenie 

efektów pracy z zatrudniania więźniów. Przekazał informacje  

o firmie Imex, która również zatrudnia więźniów z Zakładu Karnego w Wiśniczu.   

Radny Krzysztof Stępak, zapytał jaki jest koszt jednego więźnia.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, przedstawił cały proces 

zatrudnienia więźniów zaczynając od szkolenia BHP.   

Komisja zapoznała się z informacją na temat możliwości zatrudniania osób 

skazanych do prac społeczno-użytecznych i w najbliższym czasie planuje 

zorganizować spotkanie z przedstawicielami, którzy korzystają już z tej formy 

pomocy w innych gminach wraz z sołtysami i przewodniczącymi osiedli w Gminie 

Brzesko. Głosowano jednogłośnie. 

Ad.5 Informacja na temat zatrudnienia pracowników interwencyjnych  

w Gminie Brzesko. 

Informacja została przesłana członkom komisji w materiałach na komisje, 

przygotowaną przez Kierownik Zespołu ds. Kadr. Stanowi załącznik do 

protokołu. Przewodniczący komisji odczytał najważniejsze informacje;  

w dniach od 01.04-31.08.2016r.podpisano porozumienie na prace społeczne 

użyteczne realizowane są w wymiarze 40 godzinnym w poszczególnych sołectwach: 

- Jadowniki 1 osoba , Mokrzyska 2 osoby , Szczepanów 1 osoba, Bucze 2 osoby, 

Okocim 2 osoby, Poręba Spytkowska, Wokowice 2 osoby, Jasień 2 osoby, 

Sterkowiec 2 osoby.  



Komisja przyjęła do wiadomości informację dotyczącą pracowników 

interwencyjnych i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zatrudnienie pracowników 

interwencyjnych na osiedlach w Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Jerzy Gawiak, poruszył kwestię braku internetu w remizie OSP 

Jadownikach. Wyjaśnił, że otrzymali nowy system powiadamiania, gdzie 

potrzebny jest internet. Wyjaśnił, że problem jest taki, że gmina nie może 

finansować interentu.   

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości prawnych 

sfinansowania opłat za abonament internetowy w jednostkach OSP, które są  

w Jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w związku z tym, że 

jest to niezbędne do funkcjonowania nowego systemu powiadamiania istniejącego 

w OSP Jadowniki. Głosowano jednogłośnie.  

 

Radny Piotr Wyczesany, odczytał pismo Pana M.G dot. przyłączy kanalizacji, 

które zostało skierowane na wszystkie posiedzenia komisji.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana M.G w sprawie przyłączy do 

kanalizacji.  

 

Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do godziny 10:25 

 

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

           
 mgr Krzysztof Bogusz 

 

 

 
Protokołowała:  

Inspektor mgr Joanna Szczepka 

 

 


