
PROTOKÓŁ Nr 2/2018 
 
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
26 lutego 2018 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 Bogusław Babicz- członek komisji; 

7. Radny Marcin Ciurej – członek komisji; 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka 

2. Z-ca Burmistrza – Jerzy Tyrkiel 

3. Sekretarz Gminy- Stanisław Sułek 

4. Kierownik -Henryk Piela 

5. Kierownik -Renata Pacura 

6. Józef Cierniak – Naczelnik EKiS  

 
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, który 

następnie został przyjęty jednogłośnie.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Analiza sprawozdania z realizacji wniosków komisji za okres od stycznia 

do czerwca 2017 r. ( inf. email) 

2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 15 stycznia 

2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 



3. Promocja Gminy Brzesko w Internecie – propozycje i rozwiązania. 

4. Ochrona powietrza w Gminie Brzesko – analiza potrzeb i możliwości ich 

realizacji. 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – możliwości wsparcia dla NGO 

na terenie Gminy Brzesko , aktualny stan współpracy i wykorzystania 

środków budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

6. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych 

związanych ze 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

(inf. email) 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków  

i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email). 

Ad.1 Analiza sprawozdania z realizacji wniosków komisji za okres od stycznia 

do czerwca 2017 r.(inf. email) 

Przewodniczący komisji K. Bogusz, dokonał odczytywania analizy wniosków za 

okres od stycznia do czerwca 2017 r.  

Poruszył tematy:  

- placu targowego oraz parkingu przy placu targowym; 

- spotkanie ze sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego; 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, udzielił odpowiedzi, iż spotkanie  

ze sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego odbyło się 2 tyg. temu. Wyjaśnił, 

że nie było pełnej frekwencji.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz poinformował, że nie jest zadowolony 

z podejścia do odpowiedzi na wnioski radnych. Odpowiedzi nie są zadawalające 

od 8 lat. Dodał, że wnioski komisji to są wnioski dot. mieszkańców i ich 

ważnych spraw i pomysłów, którzy przekazują radnym. Wyjaśnił, że to jest 

jego opinia.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odpowiedział, że ta opinia jest krzywdząca 

dla pracy urzędu. Wyjaśnił, że wnioski są weryfikowane a w większości z nich 

są zrealizowane.  

Radny Adam Kwaśniak, poruszył sprawę wykonania toalety na placu targowym.  



Komisja pozytywnie zaopiniowała analizę z realizacji wniosków komisji za 

okres od stycznia do czerwca 2017 rok. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący,  

0 przeciw.  

 

Ad.2 Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 15 stycznia 

2018 r.  

Protokół z dnia 15 stycznia 2018r. został poddany pod głosowanie- został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad.3 Promocja Gminy Brzesko w Internecie – propozycje i rozwiązania.  

Ad.4 Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych 

związanych ze 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

(inf. email).  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, przedstawił swoje uwagi dotyczące 

strony internetowej www.brzesko.pl  

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj- przyjął uwagi radnego. Częściowo 

zgodził się z pewnymi sprawami. Poinformował, że przebudowa strony być musi 

a strona bardziej czytelniejsza.  

Następnie Kierownik BP Krzysztof Bigaj omówił informacje na temat planowanych 

działań promocyjno – kulturalnych związanych ze 100 rocznicą Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, zaproponował pomysł, aby wykonać 

artystyczny mural przy sklepie Bricomarche, obok ronda.  

Po dyskusji podjęto następujące opinie oraz wnioski: 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez Kierownika 

Krzysztofa Bigaja dotyczące promocji Gminy Brzesko w Internecie oraz 

przedstawiła swoje sugestie. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą planowanych działań promocyjno-

kulturalnych związanych ze 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę i pozytywne jednogłośnie oceniła działania. Głosowano jednogłośnie.  

http://www.brzesko.pl/


Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o sprawdzenie możliwości 

organizacyjno-prawnych wykonania artystycznego muralu w pobliżu Ronda 100-

lecia Odzyskania Niepodległości (koło szpitala). Głosowano jednogłośnie.  

Na posiedzenie przybył Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, który omówił 

zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.  

Komisja przyjęła wyjaśnienia Naczelnika EKiS Józefa Cierniaka i pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/256/2017 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019. 

 

Ad.5 Ochrona powietrza w Gminie Brzesko – analiza potrzeb i możliwości ich 

realizacji. 

Kierownik GKOŚiR UM w Brzesku Henryk Piela, przedstawił najważniejsze 

informacje dot. ochrony powietrza, przedstawił o prowadzonych kontrolach 

mieszkańców w Gminie Brzesko w zakresie zanieczyszczeń powietrza.   

Komisja przyjęła do wiadomości informację dotyczącą ochrony powietrza w 

Gminie Brzesko. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie kampanii dotyczącej 

zatrucia czadem. Głosowano jednogłośnie.  

 

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

i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email). 

Przewodniczący dokonał odczytania pisma Pana A.T w sprawie wyrażenie zgody 

na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego.  



Inspektor GGMiR Agnieszka Matyjasik omówiła wniosek Pana A.T. przedstawiła 

przepisy prawne, obecnie obowiązujące oraz orzecznictwo sądu. Wyjaśniła, że 

Rada Miejska jedynie może wyrazić zgodę w drodze uchwały.  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, wyjaśnił, że rekomendacja wydziału po 

szczegółowej analizie sytuacji Pana A.T jest taka, aby radni pozytywnie 

przychylili w trybie przepisu prawa przetoczonego przez inspektor.  

 

Po dyskusji podjęto następującą opinie  

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana AT. zam. Brzesko o wyrażenie 

zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży  

lokalu mieszkalnego.   

Ad.7 Współpraca z organizacjami pozarządowymi – możliwości wsparcia dla NGO 

na terenie Gminy Brzesko , aktualny stan współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

Inspektor Renata Pabian, omówiła aktualny stan współpracy i wykorzystania 

środków budżetowych przez organizacje pozarządowe.  

Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz aktualny stan współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe.  

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały  

Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 31.03.2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  

i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.  

Całość dyskusji w poszczególnych tematach, znajduje się na płycie CD, jako 

załącznik do protokołu.  

Posiedzenie trwało od godziny 9:00 do 11:45 

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

           
 mgr Krzysztof Bogusz 

 
Protokołowała:  

Inspektor  

mgr Joanna Szczepka 


