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Protokół Nr 4/2016 

z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  Porządku Publicznego i 

Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 

 21 marca  2016 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja 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 otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof 

Bogusz.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.  Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu.  

 Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad– został 

przyjęty jednogłośnie jak niżej:  

Proponowany zmieniony porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu w posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 grudnia 2015 r. 

2.  Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2016 wraz 

z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów 

przeznaczonych pod tzw. ”Strefy Aktywności Gospodarczej”.( inf. Email) 

3.  Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac 

inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów 

oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie zimowym. ( inf. 

Email) 
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4.  Jednostki pomocnicze gminy – aktualne potrzeby, plany odnowy 

miejscowości. 

5.  Analiza realizacji wniosków komisji od 01-06. 2015 r. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów 

uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu  marcu  br. ( inf. 

Email)                                                 

Radny Krzysztof Stępak zawnioskował o przedstawienie w sprawach bieżących i 

wolnych wnioskach komisji informacji dot. Organizacji Światowych Dni Młodzieży,.  

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu w posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 grudnia 

2015 r. 

Protokół z posiedzenia komisji  odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Ad.2.  Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 

2016 wraz z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania 

Gminy i obszarów przeznaczonych pod tzw. ”Strefy Aktywności 

Gospodarczej”.( inf. Email) 

Kierownik Antoni Staszczyk przedstawił komisji wg. załącznika do protokołu 

komisji informacje jw. 

Naczelnik Bogdan Dobranowski  przedstawił komisji założenia do planu 

zagospodarowania przestrzennego Jadowniki – Rędziny Strefa Przemysłowa oraz  

plany w zakresie zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej w Buczu. 

Radny Piotr Wyczesany – odniósł się do wypowiedzi pana naczelnika w sprawie 

planów zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej w Buczu. Zapytał, która 

wersja pod względem finansowym byłaby bardziej korzystna dla Gminy . Stwierdził, że 

powyższy temat jest już analizowany od przeszło dwóch lat, a dalej jesteśmy  na 

początku tematu nic się nie zmieniło. Takim podejściem do tematu narażamy się na 

śmieszność naszych mieszkańców.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski  odniósł się  do wypowiedzi  radnego 

Wyczesanego w temacie planów zagospodarowania terenów gminnych w Buczu  i 

wielkości kosztów z tym związanych. 

Radny Piotr Wyczesany  nadmienił, iż od bardzo dawna  zwracał na to uwagę  

również na spotkaniu z Architektem ponieważ tereny na Buczu są tak praktycznie 
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odcięte od świata , a koszt budowy  drogi dojazdowej do tych terenów  jest bardzo 

wysoki.  

Kierownik Antoni Staszczyk stwierdził iż najlepszym rozwiązaniem byłoby  

opracowanie Studium dla całej gminy Brzesko , a nie zmieniać co rusz   punktowo 

studium. W urzędzie  jest wszelka dokumentacja wskazująca  iż burmistrz czynił 

starania  by ta droga do terenów w Buczu była wybudowana przy okazji budowy 

obwodnicy Mokrzysk . Jest zainteresowany zakupem gruntów w Buczu miejscowy 

przedsiębiorca , który zapewne zabezpieczyłby więcej miejsc pracy dla naszych 

mieszkańców  niż np. inne firmy z obcym kapitałem. 

 

Naczelnik Bogdan Dobranowski  przypomniał, że jest w urzędzie  do wglądu 

dokumentacja  wskazująca iż Pan Burmistrz  zabiegał o to by   przy okazji budowy 

obwodnicy Mokrzysk wybudowana została również droga dojazdowa do gruntów w 

Buczu . Działania w tym zakresie były przez 2 lata  przez gminę prowadzone dlatego 

też bardzo dziwi go wypowiedź radnego Wyczesanego. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do tematu związanego  z propozycjami 

zagospodarowania terenów gminnych w Buczu. 

W dalszej dyskusji komisja  odniosła się do tematu  rozwoju miasta Brzeska na  

przestrzeni lat oraz wypracowania zasad  przyciągania inwestorów na teren Gminy 

Brzesko. 

 Radny Adam Kwaśniak ustosunkował się w swojej wypowiedzi do tematu wartości 

i wyceny gruntów w Buczu. Gmina winna zrobić wszystko  by te grunty zostały  jak 

najszybciej uzbrojone i wycenione  najpierw jednak należy podjąć wszelkie starania by 

wybudować drogę dojazdową do tych gruntów. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  nawiązał do tematu wydania decyzji WZZiT dla 

terenów w Buczu – co spowodowało, że ta decyzja nie została jeszcze wydana. 

Radny Krzysztof Bogusz  zapytał w temacie odrolnienia gruntów rolnych dot. 

planów zagospodarowania w miejscowości Jadowniki. 

Naczelnik Bogdan Dobranowski i Kierownik Antoni Staszczyk   odpowiedzieli, 

były pewne problemy w tym zakresie ponieważ ministerstwo  nie wyraziło nam zgody  

na częściowe odrolnienie tych gruntów szczególnie tych III klasy . Odwoływaliśmy się  

od tej decyzji jednak sprawa przeciąga się w czasie. 

Radny Bogusław Babicz zapytał w temacie opracowywanego planu 

zagospodarowania przestrzennego Dzielnica Przemysłowa. Czy w tym planie została 

uwzględniona nowa droga łącząca  ulicę Starowiejską z drogą nr  4 w kontekście 
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planowanej sprzedaży działki przez MPEC. Ponadto radny poprosił o wyjaśnienie w 

kontekście planowanej budowy drogi w kierunku Nowego Sącza, według którego 

wariantu jest ujęta budowa tej drogi oraz  braku projektu budowy skrzyżowania ulicy 

Jasnej i Czarnowiejskiej. 

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział, że  droga została ujęta do budowy 

według wariantu, który  wszyscy radni opiniowali i została już zatwierdzona. Ponadto 

pan Naczelnik przedstawił zakres prowadzonych prac przygotowawczych związanych z 

budową skrzyżowania ulicy Jasnej i Czarnowiejskiej. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował  by rozeznać temat połączenia ul. 

Powstańców Warszawy z  osiedlem Bohaterów Westerplatte. Należy  przedyskutować 

propozycje skomunikowania terenu pomiędzy Biedronką i Przedszkolem nr 10. 

W dyskusji komisja omówiła możliwości i propozycje  rozwiązania  skomunikowania 

przedmiotowego terenu , możliwości pozyskania i zagospodarowania gruntów od pana 

S. Przewodniczący stwierdził iż należy zorganizować spotkanie w UM  i omówić ten 

pomysł co jest dla gminy bardziej opłacalne . Może należy część tych gruntów 

wywłaszczyć  i teren skomunikować. Na Osiedlu Bohaterów Westerplatte jest 6 bloków  

i ta propozycja urządzenia drogi ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców osiedla. 

Gdyby udało się   skomunikować ten teren  to znacznie poprawiłby się również  dostęp 

do Przedszkola  nr 10.  

Po dyskusji wnioski komisji: 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by rozeznać temat połączenia ul. 

Powstańców Warszawy z ul. Bohaterów Westerplatte. Głosowano 

jednogłośnie 

  

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała informacje  na temat przygotowań do 

realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2016 wraz z informacją nt. planów 

przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów przeznaczonych pod tzw. 

”Strefy Aktywności Gospodarczej”. Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Analiza stanu dróg po okresie zimowym.  Przyjęcie harmonogram prac 

inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów 

oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie zimowym.  

( inf. Email) 

Informację według załącznika do protokołu przedstawił komisji Kierownik Henryk Piela.  

Pytań radnych brak. 

 



S t r o n a  | 5 

 

Protokół nr 4/2016 

 z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i promocji  RM w Brzesku 

odbytego w dniu 21 marca 2016 r.  
 

Opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała informacje  na temat stanu dróg po okresie zimowym 

oraz  harmonogram prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, 

przystanków i punktów oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie 

zimowym. 

 Ad.4. Jednostki pomocnicze gminy – aktualne potrzeby, plany odnowy 

miejscowości. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził iż należałoby przygotować projekt 

uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie min. 

utworzenia odrębnego osiedla  na Osiedlu kopaliny – Jagiełły aż po Grądy Jasieńskie. 

Od lat pokazuje nam iż blokowiska mają całkiem inne zapotrzebowania niż domy 

jednorodzinne. 

Wniosek komisji: 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie koncepcji pod 

kątem podziału obecnego osiedla KOPALINY – JAGIEŁŁY  na dwa odrębne 

osiedla. Głosowano jednogłośnie 

 Sekretarz Stanisław Sułek przedstawił komisji co jest na bieżąco realizowane w 

poszczególnych sołectwach Gminy Brzesko i co jest najbardziej potrzebne w zakresie 

remontów dróg, budowy oświetlenia ulicznego. 

Komisja w dyskusji omówiła sposób  przeprowadzania zebrań osiedlowych i sołeckich 

w Gminie Brzesko oraz sposób wyborów na tych osiedlach. 

Radny Krzysztof Bogusz zauważył iż osobiście brakuje mu strategicznego planu w 

tym zakresie i dobrze by było by w tym kierunku  pojawiły się odpowiednie działania. 

Kierownik Rafał Najdała   przedstawił komisji informację  w zakresie tworzonego 

programu rewitalizacji Gminy Brzesko w którym to programie została uwzględniona 

każda miejscowość i jej potrzeby oraz informacje na temat planów odnowy 

miejscowości , tworzenia ośrodków dziennego pobytu dla seniorów w Gminie Brzesko.  

Radny Krzysztof Stępak zapytał, czy są przewidziane zmiany w regulaminie  

budżetu obywatelskiego bo  tak naprawdę  pierwszy raz w naszej gminie ten regulamin 

nie do końca został dobrze opracowany. Radny przybliżył  co należałoby zmienić , 

głównie w zakresie dot. liczebności osiedli. 

Sekretarz Stanisław Sułek  przybliżył jakie są planowane  zmiany w regulaminie  

budżetu obywatelskiego na rok przyszły. Zmiana polegać będzie głównie w temacie 

podziału środków finansowych, zostały zgłoszone wnioski dot. wprowadzenia tych 

zmian  np. dot. sposobu głosowania, podziału na wieś i miasto. 
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Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje na temat aktualnych 

potrzeb i  planów odnowy miejscowości na terenie Gminy Brzesko 

Ad.5.  Analiza realizacji wniosków komisji od 01-06. 2015 r. 

Komisja otrzymała zestawienie realizacji wniosków w wersji papierowej stanowi 

załącznik do protokołu komisji. 

Analizę realizacji wniosków przedstawił komisji Sekretarz Stanisław Sułek.  

Radny Krzysztof Bogusz stwierdził iż nie wszystkie wnioski komisji zostały 

odpowiednio zrealizowane, a część tych wniosków zostało tak po prostu „zbyte”. 

Wnioski, które według radnego nie zostały  odpowiednio zrealizowane dot. 

 Zakupu defibrylatora dla potrzeb UM i Starostwa Powiatowego w Brzesku; 

 Utworzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży w Wokowicach , co w znacznym 

stopniu wpływałoby na poprawę życia mieszkańców; 

 Wyglądu strony internetowej Gminy Brzesko – radny stwierdził iż  na stronie 

pojawiła się  nieczytelna informacja na temat podziału  środków finansowych 

dla stowarzyszeń sportowych, co wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców, 

brak jest skrzynki kontaktowej pomiędzy Urzędem Miejskim , a mieszkańcami  

na temat remontów i potrzeb mieszkańców gminy  itp. 

Radny uważa, że wnioski komisji nie są odpowiednio realizowane , szczególnie te 

wnioski inwestycyjne. 

 Na zapytania radnego Bogusza odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanisław Sułek, 

który odniósł się do kwestii wspólnego zakupu z powiatem defibrylatora  oraz wyglądu 

strony internetowej  miasta, dostępu do  informacji publicznej. Zgadza się z radnym 

Boguszem iż niektóre wnioski komisji  nie zostały zrealizowane , ale wniosków non stop 

przybywa  i nie jest możliwością by wszystkie odpowiednio zrealizować. 

Radny Krzysztof Bogusz stwierdził, że skoro MOK nie jest w stanie poprowadzić 

świetlicę w Wokowicach to należało to inaczej  poprowadzić , coś innego zaproponować 

bo to obiecano mieszkańcom gdy likwidowano  im szkołę.   

Radny Krzysztof Stępak zauważył , że w Wokowicach jest wyremontowany ładny 

budynek Domu Strażaka. Było podejmowanych kilka prób  by uruchomić tam świetlicę  

taka świetlica nawet działała przez pewien okres czasu  jednak została zamknięta. 

Należy  poprosić sołtysa Wokowic by zorganizował spotkanie w sołectwie niech 

mieszkańcy się wypowiedzą , czy chcą taką świetlicę?. 
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 Sekretarz Stanisław Sułek uważa iż nic nie stoi na przeszkodzie by zaproponować  

mieszkańcom takie rozwiązanie, na pewno byliby chętni. Były prowadzone zajęcia 

świetlicowe z miejscową panią jednak skończyło się to wielką awanturą. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji wniosków komisji 

podjętych w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. Głosowano 3 za, 2 

wstrzymujące, 1 przeciw 

ad.6. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła: 

 Komisja zapoznała się z pismem Pana H.A. zam. Poręba Spytkowska w sprawie 

wykonania dokumentacji i oświetlenia ul. Granicznej i przyjęła do wiadomości. 

Równocześnie komisja wnioskuje do Powiatu Brzeskiego w sprawie wykonania 

remontu tej drogi , budowy chodnika oraz oczyszczenia rowów przydrożnych. 

Głosowano jednogłośnie 

    

 Komisja wnioskuje do Burmistrza  Brzeska o wykonanie dokumentacji  

oświetlenia ulicznego ul. Granicznej  w Porębie Spytkowskiej. Głosowano 

jednogłośnie 

 

 Komisja zapoznała się z  projektem  koncepcji Gminnego Parku 

Wypoczynku i Rekreacji w  Brzesku . 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przypomniał przebieg dyskusji i wnioski 

podjęte na pozostałych komisjach w sprawie jw. głównie z komisji  rodziny iż ta 

koncepcja jest pozytywnie opiniowana pod warunkiem by w pierwszej kolejności 

wykonać ciągi komunikacyjne i bezwzględnie  wykupić wcześniej  działkę Nr 1126/1 

i dążyć do scalenia tego gruntu. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z  projektem  koncepcji Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji 

w  Brzesku i pozytywnie opiniuje utworzenie parku z równoczesnym uwzględnieniem 

w I etapie ciągów komunikacyjnych oraz wykupem działki Nr 1126/1. Głosowano 

jednogłośnie.  

 Komisja przyjęła do wiadomości pismo  Pana E.S. w sprawie przydziału 

mieszkania komunalnego i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazania 

pisma do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

Radni Jerzy Gawiak i Adam Kwaśniak przedstawili członkom komisji przebieg 

dyskusji i podjęte wnioski do Burmistrza w sprawie dot. przedmiotowego pisma.  



S t r o n a  | 8 

 

Protokół nr 4/2016 

 z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i promocji  RM w Brzesku 

odbytego w dniu 21 marca 2016 r.  
 

 

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do 

Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Brzesko. Głosowano jednogłośnie. 

 

 Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. 

Radny Krzysztof Bogusz stwierdził, że będzie głosował przeciwko tej uchwale 

ponieważ  mimo wcześniej zgłoszonego wniosku , jeszcze w roku ubiegłym nadal nie 

zostały przeprowadzone konsultacje z sołtysami w tej sprawie. Każda kwota przyznana 

w ramach tego funduszu jest potrzebna i można ją  wydać na coś sensownego, sołtysi 

nie decydowali jak na razie nic w tym zakresie. 

Radny  Jerzy  Gawiak stwierdził, niech zadecydują o tym sołtysi, a nie my. Nikt nigdy  

nie był tym tematem zainteresowany. 

Radny Krzysztof Stępak uważa, że gdyby sołtysi byli zainteresowani funduszem 

sołeckim to na pewno by ten temat poruszyli na swoich spotkaniach , a tak nikt o nic 

pytał. Jeśli w roku przyszłym nie będzie przeprowadzonych konsultacji z sołtysami to 

zagłosuje przeciw tej uchwale.  

Po dyskusji opinia komisji: 

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Głosowano 

4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący 

 

  Komisja omówiła  projekt uchwały w sprawie projekt uchwały w 

sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4.5% alkoholu do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz odczytał treść projektu uchwały i 

stwierdził, że podejmując tą uchwałą dajemy realne  szanse  zwiększenia dostępności 

do alkoholu  jest to społeczne przyzwolenie. 
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Protokół nr 4/2016 

 z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i promocji  RM w Brzesku 

odbytego w dniu 21 marca 2016 r.  
 

W dyskusji nad projektem uchwały analizowano  zagadnienia dot. ilości podmiotów 

ubiegających się o przydział zezwolenia na sprzedaż alkoholu – Inspektor Konrad 

Klisiewicz przedstawił komisji dane jw. 

Opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie 

zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia 

liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu do spożycia 

poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.  

Głosowano 4 za, 1 przeciw. 

 

W dalszej części posiedzenia komisja podjęła  wnioski o treści: 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań zmierzających do 

uporządkowania  dróg na terenach wiejskich szczególnie w północnej części 

Gminy Brzesko – Sterkowiec, Wokowice, Szczepanów , Mokrzyska i w obrębie 

tam gdzie były prowadzone prace przy budowie kolei. Głosowano 

jednogłośnie. 

2.  Komisja wnioskuje o zakup środka chemicznego do pryskania chodników, 

celem zatrzymania wzrostu trawy. Głosowano jednogłośnie. 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o weryfikacje umów 

telekomunikacyjnych na dostawę telefonu i Internetu do sołectw, jednostek 

OSP. Głosowano jednogłośnie. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 8.00 – 14.15 

 

 Przewodniczący Komisji 

……………………………………………… 

           mgr Krzysztof Bogusz  

 

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


