
P R O T O K Ó Ł  Nr   4/2011 

 
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 
 
                                    15 kwietnia    2011  r o k u 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na 
posiedzenie wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Adam 
Kwaśniak Przewodniczący Komisji. Przywitał zaproszonych gości na posiedzenie 
komisji. Następnie przedstawił porządek posiedzenia. Poniższy porządek posiedzenia 
został przyjęty jednogłośnie : 
 
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie działalności OSP w 

Gminie Brzesko oraz kontrola przygotowań przeciwpowodziowych.  
 
2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Gminy Brzesko ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych-wizja lokalna.  
 

3. Ocena stanu dróg gminnych- wizja lokalna.  
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
 

 

 
Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie działalności OSP  
w Gminie Brzesko oraz kontrola przygotowań przeciwpowodziowych.  
 
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, poprosił aby omówiono najpierw temat 
kontrola przygotowań przeciwpowodziowych.  
Inspektor UM w Brzesku Ireneusz Węglowski, Po zakończeniu działań 
ratowniczych po ubiegłorocznej powodzi priorytetem stało się przywrócenie 
wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Cztery miesiące niemal 
ciągłej walki z wodą spowodowały, że zdecydowana większość sprzętu została 
utracona lub znajdowała się w fatalnym stanie technicznym. Na chwilę obecną 
wyposażenie to zostało odbudowane w 100%. Oprócz sprzętu ręcznego gmina 
dysponuje obecnie 20 tys. worków, czterema przenośnymi rękawami 

przeciwpowodziowymi, kapokami ratunkowymi i rzutkami ratowniczymi, sprzętem 
oświetleniowym, dwoma agregatami prądotwórczymi, środkami łączności 
bezprzewodowej, woderami, butami gumowymi, płaszczami przeciwdeszczowymi, 
zestawem do oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz pozwalającym na 
zamknięcie ruchu drogowego, osuszaczami powietrza, kocami, łóżkami polowymi 
oraz szeregiem innego sprzętu. Przed tegorocznym sezonem powodziowym wszystkie 
osuszacze muszą trafić do serwisu na przegląd, gdyż od maja ub. r. pracowały 
niemal bez przerwy do stycznia br. Okazało się, że pod względem logistycznym i 
sprzętowym gmina była dobrze przygotowana do powodzi. Realizacje dostaw piasku 
prowadzone były niemal na wezwanie, magazyn worków był uzupełniany z 
odpowiednim wyprzedzeniem, mieszkańcy, których mieszkania zostały zalane 



otrzymali agregaty prądotwórcze, środki do dezynfekcji, środki czystości, wodę 
pitną, żywność, zakwaterowanie w hotelu, kontenery na odpady, osuszacze (ok. 100 
wypożyczeń). W jednym przypadku udzielona została także pomoc psychologiczna i 
lekarska. Dodatkowo udzielaliśmy wsparcia sprzętowego dla gminy Szczurowa oraz 
dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzesku. Równolegle prowadzone były starania o udrożnienie koryta Uszwicy. Po 
wielu monitach do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ciągu 
ostatnich miesięcy koryto rzeki Uszwicy zostało oczyszczone z drzew poprzecznie go 
tarasujących i zalegających w wodzie, co zagrażało niekontrolowanym piętrzeniem 
wody zwłaszcza w okresie zimowym podczas spływu kry. Nie zmienia to faktu, iż 
rzeka wymaga regulacji, a przynajmniej oczyszczenia z drzew podmytych przez wodę 
i umocnienia niektórych zakoli. Konieczne i pilne jest również wykonanie regulacji 
potoku Grodna w Jadownikach. Przy dużych opadach deszczu bezpośrednio 
zagrożone jest kilka budynków mieszkalnych, a z dwóch z nich regularnie muszą 
ewakuować się mieszkańcy. Ponadto brak rowów przy ul. Witosa biegnącej w ciągu 
drogi powiatowej powoduje przelewanie się wody z pól na jezdnię, a następnie na 
posesje, podtapiając ok. 10 z nich. Wykonano również przegląd stanu technicznego 
łat wodowskazowych zamontowanych na mostach w Uszwi, w Brzesku przy ul. 
Mickiewicza oraz w Brzesku przy moście kolejowym. Okazało się, że ubiegłoroczne 
powodzie mocno uszkodziły wodowskaz przy ul. Mickiewicza. W chwili obecnej jest 
on już wymieniony na nowy, z bardziej intuicyjną dla mieszkańców podziałką, gdzie 
poszczególne stany charakterystyczne rzeki zostały oznaczone odpowiednimi 
kolorami. Nieocenioną pomocą w prognozowaniu zagrożenia powodziowego służy 
elektroniczny monitoring rzeki Uszwicy, który doskonale sprawdził się podczas 
ubiegłorocznej powodzi. Mimo uszkodzenia jednego z czujników wodą, która 
wypełniła koryto do wysokości ponad 6 metrów system nadal dostarczał 
niezbędnych informacji z innej stacji w górnym biegu rzeki. Obecnie lokalizacja 
czujnika w Okocimiu została zmieniona, co powinno zapobiec jego zniszczeniu w 
przyszłości. Doświadczenie pokazuje jednak, że dla uzyskania pełniejszej liczby 
danych niezbędne jest włączenie do systemu kolejnych dwóch stacji pomiarowych. 
Niestety, pomimo aplikowania do budżetu o środki na ten cel w latach 2009, 2010, 
a potem 2011, zadanie to nie zostało wprowadzone do budżetu. Prognozowanie 
zagrożenia powodziowego jest zatem o wiele trudniejsze, gdy na rzece funkcjonuje 
tylko połowa systemu monitoringu. W sposób ciągły staram się realizować działania 
edukacyjne dla społeczeństwa. W roku 2007 wszyscy mieszkańcy terenów 
zagrożonych powodzią otrzymali „Poradniki na wypadek powodzi”, w roku 2008 
wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosiliśmy konkurs dla 
uczniów szkół zatytułowany „Rodzinny plan powodziowy”. Plan ten opracowywali 
uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, a konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. W roku bieżącym rozesłane zostały pisma do szkół z prośbą o 
kontynuację tego konkursu. Skuteczne działania przeciwpowodziowego zależą także 
w pewnej mierze od właściwego planowania. Na bieżąco analizowane  

i aktualizowany jest Plan Reagowania Kryzysowego i Plan Operacyjny dot. powodzi, 
gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat rejonów najbardziej zagrożonych 
powodzią na terenie miasta i gminy, osób przewidzianych do ewakuacji oraz 
potrzebnych do działań sił i środków. 
Radna Halina Mrówka, poinformowała, jak wygląda sprawa pomocy 
psychologicznej, ponieważ z doświadczenia wie, że jest to bardzo ważne w takich 
sytuacjach jak powódź.  
Inspektor UM w Brzesku Ireneusz Węglowski, odpowiedział, że zawsze na miejscu 
jest do dyspozycji pracownik urzędu, pracownik z MOPS-u. Gdy ktoś wymaga 
potrzeby psychologicznej otrzymuje takie wsparcie.  
Radny Jarosław Sorys, zapytał, czy nie można występować do właścicieli 
zarządców rzek? Brak jest jakikolwiek przepustów pod drogą.  



Inspektor UM w Brzesku Ireneusz Węglowski, poinformował, że to nie jego 
wydział zajmuje się tymi sprawami. My przygotowujemy się do udzielania pomocy 
ludziom i ratownictwem szeroko pojętym, prewencją również. Natomiast raz w roku 
korespondencja w sprawie Uszwicy wychodzi, była nie dawno interwencja Pana, 
który zaczął w sposób niekontrolowany zasypywać koryto Uszwicy gruzem. Te 
wszystkie sprawy trafiają jako spory wodno-prawne do Wydziału Rolnictwa, oni 
przejmują kontrolę nad tymi sprawami.  
Sołtys Marian Czarnik, poinformował, że dwa dni temu odbyła się narada u 
Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji na temat Uszwicy. Poruszano tą sprawę na terenie całej gminy, ponieważ 
najgorsza sytuacja zagrożenia występuje przy ujściu oczyszczalni ścieków na Jazie 
do Uszwicy. Przedstawiciele zarządu stwierdzili, że nie mają pieniędzy na 
czyszczenie koryta. Burmistrz poinformował, że wystąpi do Marszałka Województwa 
i do Wojewody, o skierowanie dodatkowych pieniędzy dla gminy, skoro zarząd 
melioracji nie może sobie z tym poradzić.  
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brzesko.  
Komendant OSP w Adam Cebula podziękował za zaproszenie Panu 
Przewodniczącemu Komisji PPPiP, uzasadniając, że od 15 lat jest komendantem 
gminnym OSP i nikt inny nie zapraszał go na takie spotkania w tym temacie.  
Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP, (Jadowniki, Szczepanów, Brzesko, Bucze, 
Poręba Spytkowska, Mokrzyska, Wokowice, Jasień, Okocim) z tych jednostek dwie 
jednostki OSP Szczepanów oraz OSP Jadowniki należą do Krajowego Sytemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, 5 jednostek posiada tzw. selektywne alarmowanie 
(Jadowniki, Szczepanów, Wokowice, Poręba Spytkowska, Jasień) , polega to na tym, 
że jest radiostacja i na zasadzie fal radiowych dyżurny operacyjny powiatowy włącza 
przycisk do odpowiedniej straży, samoczynnie włącza się syrena. Te 9 jednostek 
dysponuje 16 samochodami, sprzętami gaśniczymi. 2 jednostki posiadają aparaty 
oddechowe, jeden taki aparat kosztuje 4 500 zł a 1 700 zł trzeba mieć na coroczny 
przegląd jednego sprzętu. w 60% na terenie gminy są jednostki są wyposażone, para 
butów kosztuje 600zł. jeden ubiór 1 600zł. a strażaków w Jadownikach jest 26 
osób. Na akcję muszą być specjalne buty, nie jak dawniej w gumowcach.  
 
Ilość wyjazdów w 2010r.  
- OSP Jadowniki 149 
- OSP Szczepanów 80 
- OSP Brzesko 25 
- OSP Jasień 31 
- OSP Mokrzyska 31 
- OSP Poręba Spytkowska 60 
- OSP Bucze 7 
- OSP Wokowice 38 
- OSP Okocim 12 

 
W tym roku już na 2011r. OSP Jadowniki wyjechały -16 razy, OSP Szczepanów- 10 
razy, OSP Jasień- 4, OSP Poręba Spytkowska -6, OSP Mokrzyska -3, OSP Wokowice 
-1. Strażacy otrzymują ekwiwalenty za udział w akcjach.  
Gminny Prezes OSP w Brzesku Marian Czarnik, przedstawił jak formalnie 
wygląda działanie i organizacja OSP na terenie Gminy Brzesko. Wymienił, iż łącznie 
strażaków w gminie jest 417, natomiast czynnych strażaków jest 388. Stwierdził, że 
na terenie powiatu mają najlepszy sprzęt. Obecnie wszyscy strażacy muszą mieć 
aktualne unijne szkolenia prowadzone przez PSP w Brzesku. Prezes omówił radnym 
jak wyglądały akcje i organizacyjnie sprawy związane z powodzią w 2010r. 
Wypożyczali swój sprzęt, m. in wodery z naszych jednostek dla Szczurowej  
i Borzęcina. Strażacy chętnie pomagali, całym sercem, przez kilka dni nie było ich w 



domach. Przy jednostkach w Gminie Brzesko, są Drużyny Młodzieżowe w wieku od 
12-18 lat. Jeśli skończy wiek 18 lat, przechodzi na kurs i staje się strażakiem. Co 
roku organizują obóz młodzieżowy dla młodzieży nad morze, na którym są zajęcia 
oraz wypoczynek. Według niego problemem są Domy Strażackie, które wymagają 
pilnych remontów.  
 
Pani Anna Szocarz, przedstawiła i wyjaśniła koncepcję oraz projekt utworzenia 
parku linowego na terenie Parku Goetza w Brzesku.  
 
Ad. 2, Ad. 3 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Gminy Brzesko ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych-wizja lokalna.  
Ocena stanu dróg gminnych- wizja lokalna.  
Komisja udała się na wizję lokalną.  
 
Ad.  4  

 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, poddał pod głosowanie protokół  
z posiedzenia komisji z dnia 18 marca  2011r.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 5 Wolne wnioski i zapytania.  
 
Po odbyciu wizji lokalnej Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, poddał 
wnioski oraz opinie i poddał je pod głosowanie: 
 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie koncepcji wykorzystania 

80 ha terenu gminnego w miejscowości Bucze. Komisja proponuje aby zachodnią 

część tego obszaru, zagospodarować na cele turystyczne( obiekty wodne) a pozostałą 

część (ul. Podkowa), przeznaczyć na zabudowę jednorodzinną.  

Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o udrożnienie i odwodnienie rowu 

melioracyjnego na ul. Piłkarskiej w Buczu.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby teren gminny znajdujący się w 

okolicach Szkoły Podstawowej w Buczu, wykorzystać jako zbiornik retencyjny 

przeciwpowodziowy.  

Głosowano jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje informację o stanie bezpieczeństwa w 

zakresie działalności OSP w Gminie Brzesko oraz pozytywnie jednogłośnie 

opiniuje kontrolę przygotowań przeciwpowodziowych.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje ocenę stanu sanitarnego  

i estetycznego Gminy Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych 

Po odbyciu wizji lokalnej i zapoznaniu się ze stanem dróg na terenie miasta i gminy 

komisja stwierdziła, iż drogi gminne wymagają pilnych remontów.  



Głosowano jednogłośnie 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o odnowienie budynków domów strażaka 

na terenie Gminy Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przeznaczyć teren gminy 

zlokalizowany w Parku Goetza, między ulicami Mickiewicza, Barona Goetza i rzeki 

Uszwicy na założenie parku linowego dla mieszkańców oraz turystów.  

 Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozpoczęcie prac związanych z 

zagospodarowaniem Bocheńca na cele turystyczne  

i rekreacyjne, utworzenie platformy widokowej, częściowe osłonięcie rekonstrukcji 

starosłowiańskiego grodziska i wykonanie tablicy informacyjnej.  

 Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyrównanie nierówności nawierzchni 

na terenie parkingu przy Kościółku Św. Anny na Bocheńcu oraz zamontowanie 

szlabanu zabezpieczającego w celu poprawienia bezpieczeństwa.  

  Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o miejscowe wykonanie uszkodzonej 

nakładki asfaltowej na ulicy Pielgrzymkowej  

w Jadownikach, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby monitoring który znajduje się przy 

Kościółku Św. Anny na Bocheńcu podłączyć do instalacji oświetleniowej.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyeksponowanie i opisanie głazu 

narzutowego znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Szkolnej  

z ul. Staropolską w Jadownikach. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne rozwiązanie odwodnienia ul. 

Bocznej i ul. Małopolskiej.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o możliwość wykupu działek pomiędzy 

między ul. Boczną a ul. Małopolską (działka Nr 1247, Nr 1252,) celem utworzenia 

rowu odwadniającego ulicę Boczną oraz wybudowania drogi łączącej ul. Boczną  

z ul. Małopolską.  

Głosowano jednogłośnie.  



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie odwodnienia  

i utwardzenie terenu pod parking przy Domu Ludowym w Jadownikach  

(od strony zachodniej)  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie projektu chodnika na ul. 

Staropolskiej w Jadownikach.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zobowiązanie mieszkańców  

oraz właścicieli koryta rzeki Uszwicy i Grodnej do uprzątnięcia zalegających tam 

śmieci.  

Głosowano jednogłośnie.  

W związku z zapytaniami pracowników obsługi szkół, komisja zwraca się  

z zapytaniem o wyjaśnienie, dlaczego nie otrzymali podwyżek z tytułu inflacji za rok 

2010.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazanie 15 000 tys. złotych na 

konieczny remont dachu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1  

w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

W związku z pismem mieszkańców z ul. Mickiewicza 31 w Brzesku z dnia 14 

września 2010r. jak również pismem firmy mających siedzibę na Placu Kupieckim i 

Pomianowskim Stoku z dnia 5 października 2010r. w sprawie nieprawidłowo 

działającej kanalizacji burzowej i brakiem odpowiedzi na powyższe pisma, komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyjaśnienie tej sprawy.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zachęcenie dyrektorów placówek 

oświatowych Gminy Brzesko do składania wniosków o przyznanie medali Komisji 

Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamontowanie jednej lub dwóch kratek 

instalacji burzowej w celu odwodnienia ul. Piwnej w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację na temat 
funkcjonowania MPEC w Brzesku. 
 
 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   



Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1230 

 

 

 
           Przewodniczący Komisji  

                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji  
                                                                                Rady Miejskiej w Brzesku 

 

           mgr Adam  Kwaśniak 

 

 

 
 

 

 

 
Protokołowała 
 
Joanna Szczepka 

 

 


