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Protokół Nr 10/2017 

z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  Porządku Publicznego i 

Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 23 października 2017 r. 

odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy  

ul. Głowackiego 51. 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych punktach porządku posiedzenia  

( płyta CD)  znajduje się w aktach komisji. 

Komisja obradowała w składzie: 

1. Radny Krzysztof Bogusz -  Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Adam Kwaśniak – członek komisji; 

3. Radny Piotr Wyczesany -członek komisji; 

4. Radny Krzysztof Stępak –członek komisji; 

5. Radny Marcin Ciurej – członek komisji; 

6. Radny Bogusław Babicz – członek komisji. 

7. Radny Jerzy Gawiak – członek Komisji; 

 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Burmistrz Grzegorz Wawryka; 

2. Kierownik Rafał Najdała; 

3. Kierownik Henryk Piela; 

4. Kierownik Danuta Zięba. 

  Posiedzeniu Komisji przewodniczył  Przewodniczący Komisji 

Krzysztof Bogusz. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

  Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad ze 

zmianą w pkc.4. dot. przyjęcia  protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 

21 lipca 2017r., 25 sierpnia 2017r. , 22 września 2017 r. – został przyjęty 

jednogłośnie jak niżej:  

1. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. 
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2. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów 

unijnych – plany związane z naborami na rok 2018. 

3. Cmentarze i miejsca pamięci narodowej – aktualny stan, potrzeby 

remontowe. 

4. Przyjęcie  protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 21 lipca 

2017r., 25 sierpnia 2017r. , 22 września 2017 r. 

5. Sprawy bieżące- wolne wnioski. 

Ad.1. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów 

i pomocy lokalnym przedsiębiorcom. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz odczytał pismo  SKM w Brzesku dot. 

zagospodarowania budynku po byłej SP w Wokowicach. Temat ten był również 

poruszany na posiedzeniu Komisji Oświaty i  pozostałych komisjach, podjęte 

zostały zbieżne wnioski przez te komisje, by po raz kolejny zwrócić się do RS wsi  

Wokowice o wyrażenie opinii na temat sposobu zagospodarowania tego obiektu i 

podjęcie starań tak, by w roku  2018 jakieś konkretne działania zostały podjęte 

bo budynek jest opuszczony i będzie coraz bardziej niszczał. 

Wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwrócenie się do Rady Sołeckiej wsi 

Wokowice i wyrażenie opinii na temat sposobu zagospodarowania budynku po  

byłej szkole podstawowej w Wokowicach. Głosowano jednogłośnie 

Informacje na temat Działalności Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania 

inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom przedstawił komisji Kierownik 

Rafał Najdała.( inf. otrzymali również w wersji elektronicznej). 

Pan Kierownik Rafał Najdała przedstawił  jakie projekty są obecnie 

prowadzone, które projekty uzyskały dofinansowanie oraz jakie wnioski złożono 

do LGD. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił komisji możliwości budowy wieży 

widokowej na Bocheńcu w Jadownikach. 

Radny Krzysztof Bogusz – poddał pod rozwagę pomysł  wybudowania ścieżki 

edukacyjnej dla szkół  przy okazji budowy wieży widokowej na Bocheńcu.  

Ad.2. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów 

unijnych – plany związane z naborami na rok 2018. 
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Kierownik Rafał Najdała  przedstawił komisji jakie są prowadzone działanie ze 

strony Gminy Brzesko  w zakresie  pozyskiwania inwestorów oraz które projekty 

maja na celu  promowanie inwestorów z Gminy Brzesko. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  przekazał jakie odbyły się spotkania z 

inwestorami,  jakie zostały zaplanowane inwestycje w Gminie Brzesko min.  na 

ukończeniu jest  plan zagospodarowania przestrzennego  Jasienia , będą czynione 

starania by ten teren bardziej ożywić. Ponadto Burmistrz przedstawił komisji  

ustalenia jakie zapadły na ostatnim Forum Ekonomicznym w Krynicy dot.  

tworzenia stref ekonomicznych i inwestycji. 

Na zapytanie radnego Bogusława Babicza w sprawach dot. planowanej budowy i 

przebiegu drogi w kierunku Nowego Sącza Burmistrz Grzegorz  Wawryka 

przedstawił jakie zostały podjęte kroki przez gminę w tym zakresie i wyniki 

odbytych rozmów z zainteresowanymi  mieszkańcami Osiedla Na Pomianowskim 

Stoku. 

W krótkiej dyskusji omówiono temat budowy drogi jw., możliwości jej budowy w 

najbliższych latach.   

Po dyskusji wnioski i opinie komisji: 

1. Komisja  przyjęła do wiadomości informacje na temat działalności  Gminy 

Brzesko  w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom  i pozytywnie opiniuje przedstawioną informację. 

Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja  zapoznała się z  informacją na temat bieżącego wykorzystywania 

dotacji i programów unijnych oraz planach związanych z naborami na rok 

2018   i pozytywnie opiniuje przedstawioną informację. Głosowano 

jednogłośnie 

 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie informacji w 

formie artykułów prasowych na stronie brzesko.pl dot. pozyskiwanych 

środków i dotacji z programów unijnych i krajowych. Głosowano 

jednogłośnie 

 

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz odczytał pismo o 

ujęcie w planach budżetowych na rok 2018  środków finansowych dla potrzeb 

LKS ISKRA Szczepanów. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał jakie dotychczas środki finansowe 

zostały przekazane z budżetu gminy dla LKS. Przybliżył co w ciągu roku zostało 

wykonane na boisku ISKRY Szczepanów , stwierdził iż w ciągu całego roku ta 

pomoc finansowa jest udzielana. 

W krótkiej dyskusji komisja  omówiła możliwości pomocy  finansowej dla  klubu  

min. poprzez zakup niezbędnego kontenera sanitarnego wraz z budową 

odpowiedniej instalacji wodno – kanalizacyjnej do przedmiotowego kontenera jak 

również kosztów z tym związanych.  

Po dyskusji wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje  Burmistrza Brzeska o ujęcie w planach budżetowych na rok 

2018 zakupu niezbędnego kontenera sanitarnego dla potrzeb LKS ISKRA 

Szczepanów wraz z budową odpowiedniej instalacji wodno – kanalizacyjnej do 

przedmiotowego kontenera. Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Cmentarze i miejsca pamięci narodowej – aktualny stan, potrzeby 

remontowe. 

Kierownik Henryk Piela przedstawił komisji jakie wykonano remonty na 

cmentarzach i grobach wojennych w Gminie Brzesko oraz co jest jeszcze do 

wykonania na cmentarzu wojennym Nr 276. Ponadto pan Kierownik przedstawił 

jakie uzyskano dofinansowanie  do remontu cmentarza wojennego w 

Szczepanowie, Sterkowcu i Brzesku. 

W dyskusji poruszono: 

- dyskutowano na temat potrzeb w zakresie  zabezpieczenia środków 

finansowych na wykonanie niezbędnych prac remontowych na cmentarzach 

wojennych. 

Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował o  zadbanie i remont  zniszczonego 

pomnika na cmentarzu wojennym od strony zachodniej w Sterkowcu jeszcze 

przed zimą. 

Na prośbę członków komisji Kierownik Henryk Piela przedstawił informacje dot. 

funkcjonowania i potrzeb cmentarza komunalnego w Brzesku. 

Radny Bogusław Babicz zawnioskował o wyasfaltowanie starego parkingu  przy 

bocznym wejściu  na cmentarz komunalny . Parking jest już bardzo zniszczony i 

zagraża bezpieczeństwu szczególnie osób starszych  odwiedzających cmentarz . 
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Należy również zadbać i wyremontować niektóre alejki  na cmentarzu 

komunalnym, przynajmniej wyrównać je. 

Kierownik Henryk Piela odpowiedział, że wszystkie prace inwestycyjne na 

cmentarzu komunalnym  winny być wykonane  przez miasto, w tej chwili z budżetu 

gminy nie  dokładamy żadnych środków finansowych na cmentarz komunalny. 

Po dyskusji wnioski komisji: 

 

1. Komisja wnioskuje o ujęcie  w budżecie roku przyszłego środków 

finansowych na remont i wykonanie  nakładki asfaltowej na starym parkingu 

przy cmentarzu komunalnym po północnej stronie wjazdu na cmentarz. 

Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat  cmentarzy i miejsc 

pamięci narodowej na terenie Gminy Brzesko oraz potrzebach 

remontowych. Głosowano jednogłośnie 

Ad.4. Przyjęcie  protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 21 lipca 

2017r., 25 sierpnia 2017r. , 22 września 2017 r. 

Protokoły z posiedzeń komisji odbytych w dniach: 

  21 lipca 2017r. przyjęto jednogłośnie; 

  25 sierpnia 2017r. przyjęto jednogłośnie; 

  22 września 2017 r. przyjęto jednogłośnie; 

Ad.5. Sprawy bieżące- wolne wnioski. 

Kierownik Henryk Piela  omówił i przedstawiał propozycje zmian min. RIO w 

Krakowie do  podjętej w miesiącu wrześniu br. uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr XLII/294/2017  z dnia  27  września 2017 r. dotyczącej ustalenia 

regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka 

energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. 
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Po krótkiej dyskusji opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje wniesienia zmian do Uchwały  

Nr XLII/294/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  27.09.2017 r. 

przedstawione przez Kierownika H. Piela. Głosowano jednogłośnie 

 

Kierownik Danuta Zięba omówiła projekty uchwał w sprawach : 

 

1) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość 

cen za te usługi; Głosowano jednogłośnie  

 

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; 

Głosowano jednogłośnie  

 

3)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; 

Głosowano jednogłośnie  

4)  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  

stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;  

 

W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty na terenie 

Gminy Brzesko głos zabrali: 

 

Radny Krzysztof Stępak poprosił o sensowne wytłumaczenie dlaczego podwyżka 

dla gospodarstw 2 osobowych wynosi  3 złote tak jak od pozostałych. Dlaczego 

gospodarstwa 2 osobowe maja więcej płacić  od pozostałych. Rodziny 2 osobowe 

to głownie  starsze małżeństwa , chodzi o to by wszyscy płacili jednakowo. 

 

Radny Bogusław Babicz zaproponował by podwyżka od rodzin jedno i dwu 

osobowych wynosiła 1 złotych. 
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Kierownik Danuta Zięba wyjaśniła, że jeśli propozycja radnego Babicza  zostanie 

przyjęta to należy wówczas podnieść  stawki opłat pozostałym rodzin ponieważ 

braknie środków. Następnie komisja  przeliczyła jakie  będą wpływy do budzetu 

gminy  gdyby przyjąć stawkę podwyżki  na jednego mieszkańca. 

Za projektem uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty na terenie Gminy 

Brzesko; Głosowano 3 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące; 

 

5) Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 8.00-10.30 

 

 

 

Przewodniczący Komisji: 

………………………………………..  

mgr Krzysztof Bogusz  

 

 

 

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  

 

 

 

 


