
PROTOKÓŁ Nr 5/2018 
 
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 
25 czerwca 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. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek 

3. Naczelnik Józef Cierniak 

4. Kierownik GKOŚ Henryk Piela 

5. Pani J. K- Administrator Placu Targowego 

 
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Poinformował 

członków komisji, aby punkt 3 tj. Targowisko miejskie – aktualny stan, 

potrzeby bieżące, stał się punktem 1 kolejne tematy pozostają bez zmian. 

Następnie porządek wraz ze zmianami został  przyjęty jednogłośnie, jak niżej: 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 

1. Targowisko miejskie – aktualny stan, potrzeby bieżące. 



2. Budżet obywatelski oraz Fundusz Sołecki na rok 2019 – propozycje 

rozwiązań organizacyjnych i regulaminowych. 

3. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

w Gminie Brzesko. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał  

i pism wpływających do komisji.(email) 

 

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

 

Kierownik GKOŚ Henryk Piela poinformował, że dochód Placu Targowego za rok 

2017 wyniósł- 503 tysiące złotych i wykonano drobne remonty. Następnie 

przedstawił pismo przedsiębiorców w sprawie zmian parkowania na placu 

targowym, oraz pismo dotyczące zmiany sposobu poboru opłat za korzystanie  

z toalet.  

Pani J.K administrator placu targowego- wyjaśniła obecne stanowisko kupców 

i przedsiębiorców z placu targowego.   

Radny K. Stępak oraz Radny P. Wyczesany stwierdzili, że przedstawiają  

w krótkim czasie przedsiębiorcy i kupcy skrajane decyzje i rozwiązania dot. 

toalet oraz parkingu, raz coś chcą raz nie chcą. 

W dyskusji członkowie komisji poruszali temat znalezienia kompromisu  

w sprawie toalet i parkingu.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację dotyczącą bieżącego funkcjonowania 

placu targowego w Brzesku.  

 

Ad.2 Budżet obywatelski oraz Fundusz Sołecki na rok 2019 – propozycje 

rozwiązań organizacyjnych i regulaminowych. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił sprawy organizacyjne dot. 

funduszu sołeckiego.  

Przewodniczący komisji K. Bogusz, zawnioskował, aby wykorzystać wszystkie 

środki przekazu, by dotrzeć do wszystkich zainteresowanych mieszkańców aby 

ten temat był dobrze rozpromowany.  

Sekretarz Gminy S. Sułek, przedstawił rozwiązania dotyczące budżetu 

obywatelskiego i jego zmian.  

 



Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą Budżetu Obywatelskiego oraz 

funduszu sołeckiego na rok 2019. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie działań promocyjnych 

związanych z wdrożeniem funduszu sołeckiego na rok 2019.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wypracowanie rozwiązań 

regulaminowych związanych z funkcjonowaniem Budżetu Obywatelskiego na 

terenie miasta. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 3 Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

w Gminie Brzesko.  

 

członkowie komisji otrzymali w/w informacje drogą elektroniczną.   

 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, omówił informację dot. wypoczynku letniego  

w placówkach oświatowych.  

 

Dyrektor PiMBP w Brzesku Karina Legutek, przedstawiła swoją informację 

dotyczącą oferty dla dzieci i młodzieży w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Brzesku. Omówiono temat gier planszowych, obchodów 100-lecia 

odzyskania Niepodległości.  

 

Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Naczelnika Wydziału 

EKiS, Panią Dyrektor PiMBP oraz zapoznała się z informacjami przesłanymi 

przez BOSiR oraz MOK w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci  

i młodzieży i pozytywnie opiniuje podjęte działania. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał  

i pism wpływających do komisji.  

 

Przewodniczący komisji K. Bogusz, odczytał pismo pracowników MOPS w Brzesku, 

dot. podwyżek wynagrodzeń.  

Burmistrz Brzeska G. Wawryka, wyjaśnił członkom komisji, że ten problem 

występuje w każdych jednostkach. Generalnie pracownicy oczekują wyższego 



wynagrodzenia, lecz nie idzie to ze zwiększonymi dochodami. Gmina musi 

zgromadzić większe środki, aby mieć pokrycie. Dodatkowo wyjaśnił, że 

odpowiedź na to pismo przygotuje Pani Skarbnik Gminy.  

 

Komisja zapoznała się z pismem pracowników MOPS w Brzesku w zakresie wniosku  

o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika i wnioskuje 

do Burmistrza Brzeska o przygotowanie odpowiedzi w tym zakresie 

uwzględniającym możliwości finansowe Gminy Brzesko. Głosowano: 5 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Sekretarz Gminy S. Sułek-zapoznał członków komisji z opiniami jakie wpłynęły 

na obecny czas do urzędu od zarządów osiedli oraz sołectw dotyczące 

zaopiniowania dwóch projektów uchwał: w sprawie określenia zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia 

ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży od godz. 22.00-6.00  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz, przedstawił stanowisko sołectwa 

Sterkowiec.  

Członkowie komisji wraz z Burmistrzem Brzeska oraz Sekretarzem Gminy 

dyskutowali na temat sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz limitów 

alkoholowych.  

Radny Krzysztof Stępak, przypomniał o sytuacji, gdzie sklep PSS stracił 

koncesje ponieważ w budynku znajduje przychodnia- skutek podjęcia uchwały 

przez RM w Brzesku. Dodał, że przez okres 2 lat sklep oraz przychodnia 

funkcjonowały.  

Komisja nie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń  

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży. Głosowano: 3 za, 2 przeciw; 1 wstrzymujący.  

 

 



Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do 9:40  

 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

nośniku informacji(płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

 

 

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

           
 mgr Krzysztof Bogusz 

 
Protokołowała:  

Inspektor  

mgr Joanna Szczepka 

 


