
P R O T O K Ó Ł  Nr   5/2011 

 
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 
 
                                   9    m a j a   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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych (wizja lokalna 
w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku). 
 
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok. 
 
4. Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska. 

 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
 

Ad. 1 Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych (wizja lokalna w 
Gimnazjum Nr 1 w Brzesku). 
 
Komisja wraz z zaproszonymi gośćmi udała się na wizję lokalną Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.  
 
Po wizji.  
 
kom. Jarosław Dudek Komendy Powiatowej Policji w Brzesku- stan etatowy KPP 

w Brzesku w roku 2010 to 131 policjantów (2 etaty mniej niż w 2009 r.), z czego 16 

pełniło służbę w Komisariacie Policji w Czchowie, a 9 w Posterunku Policji w 

Szczurowej. Pozostali policjanci zabezpieczali obszar miasta i gminy Brzesko oraz 

gminy Dębno, w razie potrzeby wspomagając KP w Czchowie i PP w Szczurowej. 

Policjanci wspomagani są 29 pracownikami cywilnymi (1 etat mniej niż w 2009 r.). 

 Bezpośrednio służbę patrolową na terenie gminy Brzesko pełnią policjanci 

Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego, liczącego łącznie 20 etatów. Gmina została 

podzielona na 8 rejonów, gdzie służbę obchodową pełnią dzielnicowi; 5 rejonów 

znajduje się w samym Brzesku, a 3 to okoliczne wsie. Zapewnienie bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym to domena policjantów 15 osobowego Wydziału Ruchu 



Drogowego. Przestępczość nieletnich oraz kontakty ze szkołami to dziedzina, jaką 

zajmuje się dwuosobowy Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. W 

strukturach KPP w Brzesku wydzielono także dwa stanowiska, odpowiedzialne za 

zabezpieczenia imprez masowych (komórka sztabowa). Nadmienić należy, iż 

kilkudziesięciu policjantów zajmuje się pracą operacyjną, dochodzeniowo – śledczą, 

przestępstwami gospodarczymi oraz techniką kryminalistyczną. Na obszarze miasta 

i gminy Brzesko funkcjonuje łącznie 11 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 3 szkoły 

(zespoły szkół) ponadgimnazjalne. Liczby te obejmują także szkoły katolickie. Z 

danych, będących w posiadaniu KPP w Brzesku wynika, że szkołami, jakie generują 

największą liczbę zdarzeń o znamionach przestępstw, wykroczeń i patologii są w 

dalszym ciągu szkoły gimnazjalne. Wynika to z różnych przyczyn: z właściwości 

wieku adolescencji, w jakim znajdują się gimnazjaliści, chęci zaimponowania 

kolegom, brylowania w grupie, zdobycia szacunku w grupie rówieśniczej. Są to 

główne przyczyny naruszania prawa na gruncie szkolnym, jakie występują w 

lokalnym środowisku. Najczęściej w placówkach szkolnych dochodzi do zdarzeń o 

niewysokim ciężarze gatunkowym, które jednakże z uwagi na swą szkodliwość 

wychowawczą niejednokrotnie wymagają działań interwencyjnych policjantów. Takie 

zdarzenia to na przykład: aroganckie zachowania wobec nauczycieli, używanie słów 

wulgarnych, palenie wyrobów tytoniowych, uporczywe uchylanie się od obowiązku 

szkolnego. Takie sprawy analizowane są przez policjantów Wydziału Prewencji 

(funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich lub dzielnicowych) i w uzasadnionych 

przypadkach mają swój ciąg dalszy w postaci skierowania odpowiedniego wniosku 

do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Brzesku. Spośród zdarzeń poważnych, o 

znamionach przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, należy wspomnieć 

przede wszystkim o wymuszeniach rozbójniczych. Czyny te polegają na zabieraniu 

drobnych kwot pieniężnych lub przedmiotów po pobiciu ofiary lub pod groźbą 

pobicia. W takich zachowaniach celują głównie wspomniani gimnazjaliści. W marcu 

2010 r. policjanci KPP Brzesku zakończyli postępowanie, prowadzone wobec 

pięcioosobowej grupy uczniów jednego z brzeskich gimnazjów, którzy w okresie od 

kwietnia 2008 r. do listopada 2009 r. działając wspólnie dokonali szeregu 

wymuszeń rozbójniczych, a także kradzieży z włamaniem. Nieletni używali przemocy 

oraz gróźb natychmiastowego pobicia wobec innych małoletnich uczniów, od 

których zabierali pieniądze od 1 do 10 zł. Ponadto w różnych składach osobowych 

chłopcy dokonywali włamań do szafek uczniowskich w gimnazjum, do altan na 

terenie ogródków działkowych, do nowobudowanych domów oraz piwnic w blokach 

mieszkalnych, kradnąc np. metalowe narzędzia budowlane i inne przedmioty 



metalowe. Nieletnim udowodniono popełnienie łącznie 401 czynów  karalnych z art. 

282 kk i 279§1 kk. Inny przykład dotyczy kradzieży roweru górskiego o wartości 

800 zł, dokonanego w dn. 31.12.2010 r. z placu przed Szkołą Podstawową nr 2 w 

Brzesku przez 11-letniego ucznia tej placówki; dzięki współpracy ze szkołą 

jednoślad odzyskano, a materiały sprawy przekazano do Sądu rodzinnego i 

Nieletnich. 

Ważną konstatacją, jaką należy uczynić podczas analizy danych statystycznych w 

zakresie „przestępczości szkolnej” jest to, że na gruncie szkół miasta i gminy 

Brzesko nadal obserwujemy zanikanie zjawiska tzw. fali szkolnej, czyli znęcania 

ucznia nad uczniem. 

Dużą bolączką są nadal częste zniszczenia (uszkodzenia) mienia, dokonywane przez 

nieletnich mieszkańców miasta i gminy Brzesko w placówkach oświatowych. Za 

przykład służyć może tu sprawa z października 2010 r., kiedy to czterech 

ustalonych nieletnich – uczniów szkoły gimnazjalnej, dokonało pomalowania 

sprejem i markerem elewacji i okien budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku, 

powodując straty w wysokości blisko 1900 zł. Postępowanie zakończyło się 

skierowaniem materiałów do Sądu Rodzinnego w Brzesku. 

  W ustalaniu sprawców czynów popełnionych na terenie placówek 

oświatowych nieocenioną pomocą służą systemy monitoringu wizyjnego. Dzięki 

kamerom na terenie szkół nie występuje właściwie działalność dilerów 

narkotykowych, a sprawcy kradzieży czy uszkodzeń mienia są szybko ustalani. 

 W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zdarzają się nadal akty 

agresji ze strony uczniów wobec nauczycieli. Jest to najczęściej agresja słowna, 

przejawiająca się pogróżkami lub wulgaryzmami, wypowiadanymi na forum klasy. 

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. na terenie miasta i gminy Brzesko 

odnotowano 2 takie przypadki.  

Podobnie jak w roku ubiegłym jako największe zagrożenie dla rodzimej młodzieży 

szkolnej uznajemy alkoholizm. W dalszym ciągu ujawniamy dużą liczbę nieletnich, 

znajdujących się pod wpływem alkoholu; niejednokrotnie są to przypadki skrajnie 

groźne dla życia lub zdrowia młodych ludzi. Obrazuje to zdarzenie z dnia 

31.05.2010 r., kiedy w Brzesku nad brzegiem rzeki Uszwica dwie 15-letnie 

dziewczyny. spożywały alkohol w postaci wódki, w ilości 0,7 litra. Około godz. 900 

jedna z nich zeszła bezpośrednio nad wodę wezbranej w wyniku powodzi rzeki w 

celu załatwienia potrzeby fizjologicznej. Nietrzeźwa nieletnia zniknęła z pola 

widzenia równie pijanej koleżanki; jak się okazało wpadła do głębokiej wody. Po 

kilkuminutowej szamotaninie w wodzie dziewczyna częściowo wydostała się na 



brzeg (tułów leżał na ziemi, nogi w wodzie), gdzie została dostrzeżona przez 

pasażerów przejeżdżającego nieopodal samochodu. Wezwani na miejsce policjanci 

wydostali wyczerpaną i wychłodzoną dziewczynę z wody; obie nieletnie zostały 

zabrane do Szpitala Powiatowego w Brzesku, gdzie udzielono im pomocy. W 

badaniach stwierdzono u nich odpowiednio 1,57 i 1,34 promila alkoholu. KPP w 

Brzesku przeprowadziła postępowanie w sprawie przestępstwa z art. 160§1 kk na 

okoliczność zakupienia i dostarczenia do spożycia alkoholu małoletnim i 

doprowadzenia do zdarzenia narażającego je na niebezpieczeństwo utraty życia lub 

spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postępowanie to zakończyło się 

wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Brzesku o objęcie aktem oskarżenia 18-

letniego mężczyznę, który zakupił i przekazał wódkę obu dziewczynom. 

 
 Spożywanie alkoholu przez małoletnich, niezależnie od prowadzonych spraw 

karnych wobec osób dorosłych, było przesłanką do informowania Sądu Rejonowego 

w Brzesku, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, gdzie kierowano wnioski o 

rozpatrzenie pod kątem demoralizacji nieletnich. Warto wspomnieć o determinacji, z 

jaką nieletni dążą do wejścia w posiadanie alkoholu. Jeżeli nie uda się nabyć go 

bezpośrednio w sklepie, niepełnoletni proszą o zakup alkoholu swoich pełnoletnich 

znajomych lub przygodnych, dorosłych klientów; przysługa ta „kosztuje” zwykle 

odstąpienie 1 piwa. Niejednokrotnie nieletni wyrabiają dowody osobiste (które 

niczym nie różnią się od dowodów osobistych dorosłych), by okazać ten dokument i 

bezproblemowo nabyć alkohol.  Młodzi ludzie sięgają po alkohol najczęściej w 

trakcie organizowanych przez siebie imprez (dyskoteki, prywatki), zdarza się także, 

iż spożywają alkohol przebywając na wagarach lub przed zajęciami szkolnymi. 

Coraz modniejsze staje się „oblewanie” różnych okazji, jak na przykład zakończenie 

roku szkolnego, zdanie egzaminów itp. Staje się normą, że osoba pijąca jest 

autorytetem w grupie nieformalnej, co dodatkowo jest czynnikiem zachęcającym do 

sięgania po alkohol. 

 Istotnym zagrożeniem dla młodzieży są również środki odurzające – łatwo 

dostępne pod różnymi postaciami, coraz tańsze i modne.  

Na przestrzeni 2010 r. na obszarze działania KPP w Brzesku, podobnie jak w całym 

kraju, dziedzina narkomanii zdominowana została przez zagadnienie handlu tzw. 

dopalaczami. Kwestia ta, szczególnie w 2. połowie roku, była przedmiotem działań 

brzeskich policjantów, zarówno w sferze represji, jak i profilaktyki. Niezależnie od 

tego nasza jednostka prowadziła stałe rozpoznanie w zakresie substancji 

odurzających, wyszczególnionych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.   



 Z prowadzonego rozpoznania wynika, że na lokalnym rynku dominowały 

substancje odurzające, dostarczane przez dilerów z aglomeracji krakowskiej oraz 

miast: Tarnowa i Nowego Sącza. W obrocie znajdowały się także specyfiki 

wytworzone z konopi indyjskich, uprawianych sposobem domowym. Nie 

stwierdzono, aby na terenie powiatu działały rodzime grupy przestępcze, które 

swoim zasięgiem obejmowałyby teren poza powiatem brzeskim. 

Najczęściej spotykanymi narkotykami były: marihuana, amfetamina i jej pochodne 

oraz grzybki halucynogenne. Ceny, jakie funkcjonowały w odniesieniu do działek 

poszczególnych narkotyków, to: 25-30 zł za marihuanę, 25-30 zł za amfetaminę 

oraz 5 zł za grzyby. Odnotowano także pojawienie się haszyszu, w cenie 20-35 zł. 

Do dystrybucji narkotyków dochodziło głównie na terenie miasta Brzeska oraz w 

miejscowościach, w których działają lokale dyskotekowe (Czchów, Szczurowa, 

Dębno oraz Borzęcin). Substancje odurzające przywożone były przez lokalnych 

dilerów z Krakowa oraz Tarnowa bądź pochodziły ze wspomnianych „miniplantacji” 

konopi indyjskich prowadzonych systemem domowym.  

Osoby parające się rozprowadzaniem narkotyków prowadziły działalność 

przestępczą indywidualnie, sporadycznie w grupach przestępczych. Transakcje 

handlu narkotykami zawierano głównie w rejonie lokali gastronomicznych, kawiarni 

oraz na dyskotekach, a także w okolicach szkół i placówek oświatowych (ale nie na 

terenie samych szkół, gdzie zwykle prowadzony jest wzmożony nadzór pedagogów 

oraz funkcjonują systemy monitoringu wizyjnego). Sam fakt przekazywania towaru 

następował z reguły w umówionym miejscu, zwykle odosobnionym. Dość często 

obserwowaną praktyką jest przywożenie ze sobą narkotyków, zakupionych w innym 

miejscu, na imprezę/do lokalu, znajdującego się na terenie powiatu brzeskiego.  

Istotne spostrzeżenie odnosi się do cen narkotyków. Na przestrzeni ostatnich lat  

zaobserwowano znaczący spadek cen „działek” poszczególnych substancji 

odurzających, co spowodowało, że stały się one znaczącą konkurencją dla alkoholu. 

Młody człowiek bawiący się w lokalu (pub, dyskoteka), mając do wyboru zakup 

kilku piw czy „drinków” w cenie po 5 – 10 zł za butelkę/szklankę, czy możliwość 

zakupu działki „prawdziwych” narkotyków, wybierze z pewnością te ostatnie. Ceny, 

jakie aktualnie ukształtowały się na miejscowym rynku narkotykowym powodują, 

że substancje odurzające dostępne są dla coraz szerszych grup i warstw 

społeczeństwa, nawet – coraz częściej – dla mającej ograniczone środki finansowe – 

młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich. 

W roku 2010 ujawniono 1 osobę nieletnią, znajdującą się pod wpływem substancji 

odurzających. Ów przypadek opisano poniżej: 



 

  w listopadzie 2010 r. w Brzesku policjanci podjęli interwencję wobec 

16-letniego mieszkańca miasta, który w centrum miasta używał głośno słów 

wulgarnych i palił wyroby tytoniowe. Po badaniu w Szpitalu Powiatowym w 

Brzesku okazało się, że w organizmie nieletniego stwierdzono substancję 

THC. 

 

Pokłosiem intensywnej współpracy Policji z gronem pedagogicznym szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie podległym pod KPP 

w Brzesku jest fakt, że zagrożenie zjawiskiem narkomanii „wewnątrz” placówek 

oświatowych jest niewielkie. Mocno przyczyniły się do tego także akcje 

montażu/rozbudowy monitoringu wizyjnego, dofinansowane przez samorząd 

lokalny. Tutaj brzescy policjanci każdorazowo pozytywnie opiniowali inicjatywy, 

dotyczące modernizacji szkół w formie monitoringu wizyjnego.  

 W ramach podejmowanych przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym 

sukcesywnie organizowane są spotkania z młodzieżą szkolną, rodzicami uczniów 

oraz kadrą dydaktyczno – wychowawczą wszystkich szkół na terenie podległym pod 

KPP w Brzesku. Spotkania (w formie np. pogadanek) mają na celu głównie 

uświadomienie uczestnikom konsekwencji prawnych angażowania się w obrót czy 

używanie narkotyków.  

Szkoły bardzo intensywnie nawiązywały kontakt z policjantami Zespołu ds. 

Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Brzesku, zapraszając 

funkcjonariuszy na spotkania z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Policjanci 

starali się w przystępny sposób tłumaczyć, czym są dopalacze, na czym polega ich 

szkodliwość, jakie skutki może przynieść zażywanie tych substancji przez młodych 

ludzi. Część wystąpień zrealizowano z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 

opracowanej przez policjantów Zespołu.  

Jako że w Brzesku przy ul. Okocimskiej zafunkcjonował tzw. smart shop, czyli sklep 

z dopalaczami,  okoliczne ulice zostały poddane wzmożonemu nadzorowi patroli 

policyjnych, m.in. z uwagi na to, że ulica ta jest drogą dojścia do szkoły dla setek 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. Policjanci zwracali uwagę 

m.in. na zachowania nieletnich, nie dopuszczają do zakłóceń porządku itp. Ostatecznie 

sklep został zamknięty i zlikwidowany, co stało się w dniu 2 października 2010 r. 

decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego. Policjanci KPP w Brzesku uczestniczący 

w czynnościach pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 



zakwestionowali łącznie 347 szt. dopalaczy o nazwach: euforyk, more fun, max 

Speer, kiper, cobra, lick, w których znajdowala się substancja psychotropowa 2C-B. 

 
Szczegółowy rozkład zdarzeń w poszczególnych miejscowościach obrazuje 

tabela: 

 

Miejscowość 
Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Brzesko - miasto 35 35 - 1 42 46 315 335 

Brzesko – gmina: 32 35 4 2 54 48 145 200 

    Bucze 3 2 - - 3 4 2 6 

    Jadowniki 11 10 - - 16 17 55 71 

    Jasień 7 10 2 2 7 15 16 34 

    Mokrzyska 3 1 2 - 1 1 18 31 

    Okocim 4 3 - - 23 3 26 30 

    Poręba Sp. 2 2 - - 2 2 7 7 

    Sterkowiec - - - - - - 4 5 

    Szczepanów 2 3 - - 2 3 14 14 

    Wokowice - 2 - - - 3 3 2 

 
 
W dyskusji zabrał udział:  
Radny Jerzy Gawiak, który przedstawił przykład łamania prawa poprzez jeżdżących 
TIR-ów przez ul. Małopolską. 
Radny Jarosław Sorys, poinformował, by zwiększyć ilość patroli w Jadownikach. 
Dodał, że na ul. Grodzkiej jest wykonana nowa nawierzchnia, auta jeżdżą tam  
z dużą prędkością co stwarza niebezpieczeństwo.  
 
Zastępca KPP w Brzesku mł. insp mgr Roman Gurgul, poinformował, że chcieli 
by mieć znacznie więcej patroli ale nie mają możliwości. Obecnie mają 14 wakatów.  
 
kom. Jarosław Dudek Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, przedstawił 
program „ Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” w wyniku wieloletniej współpracy 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. W naszej gminie 
biorą udział szkoły. Za każdym razem projekt wymaga sporządzenia analizy 
problemu, przy której sporządzaniu najczęściej posługujemy się badaniem 
ankietowym. Analiza odpowiada na podstawowe pytania, co stanowi problem, co 
jest jego przyczyną i kto go stwarza, miejsce bądź miejsca występowania 
niekorzystnych zjawisk i sposób likwidacji lub ograniczenia niekorzystnych zjawisk. 

Policjanci uczestniczący w projekcie w pełni wykonali zadania wynikające z 
harmonogramu działań. Przeprowadzono zaplanowane zajęcia z rodzicami na temat 
radzenia sobie z przemocą i zachowaniami agresywnymi. Częste patrole policji w 
rejonie szkoły doprowadziły do znacznego ograniczenia przestępczości w tym rejonie. 
W szkole natomiast prowadzono obok zajęć profilaktycznych z młodzieżą szereg 
działań organizacyjno technicznych.  
 
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, poinformował, że wypadki się zdarzają  
i będą występować ale w mniejszym stopniu one występują. Dobra współpraca 
dyrektorów jest z dyrektorami szkół i policją.  
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Tomasz Wietecha, przedstawił 
najważniejsze informacje dot. : - udziału szkoły w programach profilaktycznych, 



zagrożeń spowodowanych przez internet, przeprowadzeniu ankiet w kwestii 
bezpieczeństwa wśród uczniów szkoły, monitoringu szkoły, zajęciach sportowych, 
współpracy z policją. Stwierdził, że szkolna pielęgniarka powinna być częściej  
zwłaszcza w gimnazjach.  
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zapytał czy sprawy związane  
z działkami przy boisku szkolnym zostały wyregulowane?  
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Tomasz Wietecha, poinformował, że 
zgody zostały podpisane.  
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak, wyjaśniła 
na czym polega program „ Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” w jakim biorą 
udział, przedstawiła członkom m. in. o  szkoleniach jakie organizują dla rodziców, 
uczniów oraz nauczycieli.  
Pani Agata Kowalczyk Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku, 
poinformowała, że ich szkoła również należy do tego programu. W ostatnim czasie 
przeprowadzono wśród uczniów ankiety w kwestii bezpieczeństwa. Badania 
wskazały gdzie dzieci i młodzież czują najmniej bezpiecznie- wskazane miejsce to 
Ogródek Jordanowski. Uczestniczą regularnie w programach profilaktycznych, 
organizują warsztaty tematyczne, projekcie multimedialne.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał czy 
uczniowie wymienili również miejsce obok szkoły i bloku Nr 23 jako niebezpieczne? 
Ponieważ często mieszkańcy skarżą się, że dochodzi tam do picia alkoholu i 
rozbojów.  
Pani Agata Kowalczyk Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku, 
poinformowała, że to miejsce uczniowie również wskazali w ankietach jako 
niebezpieczne.  
Zastępca KPP w Brzesku mł. insp mgr Roman Gurgul, poinformował, że to są 
mieszkańcy tego bloku, lecz zwiększą w tym miejscu patrole.  
Pani Elżbieta Kural Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach, 
poinformowała, że działa wolontariat, co roku organizują w akcji „odblaskowa 
szkoła”, organizują uczniom akcję bezpieczeństwo w internecie, brak jest natomiast 
psychologa.  
Pani Helena Wojciechowska pedagog w PSP Nr 3 w Brzesku, poinformowała, że w 
szkole przez 3 dni jest szkolna pielęgniarka i jest również przeszkolona Pani 
kadrowa, która zastępuje podczas nieobecności higienistki. Zaznajomiła, że problem 
jest iż pielęgniarka szkolna jest bardzo potrzebna częściej, ponieważ są uczniowie 
którzy mają przewlekłe choroby takie jak cukrzyca, choroby serca, epilepsja.  
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zapytał co w sprawie podpaleń jakie 
występują na terenie Poręby Spytkowskiej?  
Zastępca KPP w Brzesku mł. insp mgr Roman Gurgul, poinformował, że 
czynności śledcze trwają, aby ustalić sprawców, nikt nie chce zeznawać w sprawie, 
a muszą być przedstawione konkretne dowody, lecz są już na ukończeniu tej 
sprawy.  

Radny Jarosław Sorys, przedstawił o komunikacji pieszej uczniów uczęszczających 
do ZSP Nr 2 w Brzesku, którzy chodzą na całej długości ulicy nie zważając na 
przejeżdżające auta. Uważa, że pomysł tzw. „kładki” na ul. Krętej wyjaśnił by cały 
problem.  
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, przedstawił opinię i poddał po 
głosowanie: Komisja pozytywnie jednogłośnie ocenia bezpieczeństwo w Gminie 
Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach 
oświatowych.  
 
Ad 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok. 
 



Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, poinformował, że członkowie otrzymali 
budżet i czy są jakieś pytania? Sam zadając zapytanie w sprawie umorzeń, jakie 
występują?  
Naczelnik Wydziału Podatków lokalnych i opłat Pani Marzena Zacher wyjaśniła 
przewodniczącemu sprawę umorzeń.  
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, pytań więcej brak, zatem poddał pod 
głosowanie opinię i poddał pod głosowanie:  
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie z wykonanie budżetu 
Gminy Brzesko za 2010 rok.  
 
Ad. 4 Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska. 
Pan Jerzy Wyczesany z Miejskiego Ośrodka Kultury zaznajomił członków komisji 
z ramowym programem Dni Brzeska, które odbędą się 16-18 czerwca.  
Kierownik Biura Promocji Pan Krzysztof Bigaj, przedstawił swoją ofertę dot. Dni 
Brzeska.  
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, zapytał, czy będzie zorganizowane coś 
w niedzielę?  
Pan Jerzy Wyczesany z Miejskiego Ośrodka Kultury, odpowiedział, że w niedzielę 
nie będzie nic zorganizowane.  
W dyskusji poruszono m. in temat gastronomii na nowym rewitalizowanym Rynku, 
możliwość przeniesienia Biura Promocji UM do budynku Rynek 16, punktu 
informacji turystycznej.  
 
Komisja zapoznała się z ofertą Dni Brzeska 2011. 
 
Ad.5 Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, po analizie wszystkich punktów poddał 
następujące wnioski oraz opinie i poddał je pod głosowanie: 
 
Komisja po odbytej wizji lokalnej w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku widzi za konieczne 

budowę hali gimnastycznej na terenie gimnazjum.   

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamontowanie tablic informacyjnych w 

obrębie stref „Zero tolerancji” na terenie miasta Brzeska.  

Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie ilości patroli policji na 

terenie Ogródka Jordanowskiego oraz w okolicach bloku  

Nr 23 na ul. L. Piłsudskiego w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.   

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup działek w pobliżu Gimnazjum w 

Jadownikach w celu przeznaczenia ich na boisko szkolne.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozwiązanie problemu pielęgniarek 

szkolnych na terenie szkół w Gminie Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie.  



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie budowy kładki między  

ul. Rzeźniczą a ul. Krętą.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie informacji na najbliższe 

posiedzenie komisji PPPiP RM na temat realizacji wniosków komisji składanych od 

stycznia br.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie ograniczenia czasowego 

dla osób zaopatrujących sklepy na terenie centrum miasta.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o sprawdzenie legalności budynku 

wolnostojącego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Kościółka na 

Bocheńcu.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamontowanie oświetlenia między 

terenem PSP Nr 3 w Brzesku a blokiem Nr 23 ul. L. Piłsudskiego  

w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uruchomienie Punktu Informacji 

Turystycznej oraz rozważenie przeniesienia Biura Promocji do budynku Rynek 16 w 

Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja po zapoznaniu się z ofertą Dni Brzeska, widzi potrzebę zainstalowania 

wesołego miasteczka w okolicach starej targowicy oraz przeniesienie występów z 

dnia 17 czerwca (piątek) na 19 czerwca (niedziela) . 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja zapoznała się z pismem radcy prawnego w sprawie opinii projektu statutu 

Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji. 

Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne przyłączenie PSP Nr 2 oraz 

Gimnazjum Nr 2 w Brzesku do transformatora znajdującego się na obiekcie BOSiR-

u przy ul. Wiejskiej w Brzesku, w celu zmniejszenie opłat tych obiektów.  

Głosowano jednogłośnie.  

 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   
Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1230 
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