
P R O T O K Ó Ł  Nr  9/2011 

 

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji  

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu  15 września   2011 roku. 

 
Posiedzeniu komisji przewodniczył  radny Adam Kwaśniak przewodniczący komisji. 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli /lista obecności stanowi załącznik do protokołu /. 

Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych  i gości 
zaproszonych, przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia  –został przyjęty  
jednogłośnie  jak niżej: 

 
1. Wizja lokalna OKS w Brzesku. 
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski . 

 

Ad.1.Z udziałem Prezesa OKS w Brzesku Pana Czesława Kwaśniaka Komisja 
odbyła wizję lokalną na obiektach OKS w Brzesku przy ul.Okocimskiej. 

 

Po odbytej wizji komisja podjęła opinię o treści: 

 
Komisja  przeprowadziła wizję obiektów Okocimskiego Klubu Sportowego, 
zapoznała się z planowanymi i wykonanymi remontami. Głosowano 
jednogłośnie 
 
 
Radni Jarosław Sorys i Piotr Wyczesany zwrócili uwagę, że bardzo ważne są 
sprawy gospodarcze OKS, ale Pan Prezes przekazał  komisji zbyt mało informacji  na 
temat czysto-sportowej działalności klubu. 

Następnie w krótkiej dyskusji członkowie komisji  omówili przebieg ostatniego meczu 
OKS . 

 

Radny Krzysztof Bogusz –poinformował komisję, że w ostatnim czasie w Brzesku 
rozpoczęła działalność sekcja sportowa kolarstwa górskiego. Radny zawnioskował,  aby 
poczynić starania związane z przejęciem lub dzierżawą terenów od Nadleśnictwa w 
Brzesku  celem urządzenia toru danhilowego dla powyższej sekcji sportowej.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk ustosunkował się do tematu przejęcia przez 
miasto terenów OKS. Po przejęciu tych obiektów na majątek gminy można je 
wykorzystać  na różnego typu imprezy , niezależnie od tego czy ta działalność będzie 
prowadzona czy też nie. Jeżeli będzie wola  i chęć przejęcia obiektów to należy je 
bezwzględnie  przejąć, niezależnie od tego czy będzie tam dalej prowadzona działalność 
sportowa czy też nie.  

 

 

 



 

wniosek komisji: 

Komisja ponawia wniosek podjęty na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2011 
roku dot. poszerzenia placu zabaw dla dzieci na osiedlu Zielonka  
w Brzesku o teren z brodzikiem, i wykonanie w ten sposób ogrodzenia, aby 
umożliwić  w przyszłości zagospodarowanie terenu pod rekreację dla dzieci  
i niezwłoczne przekazanie powyższego wniosku władzom OKS.  
Głosowano jednogłośnie 
 

W dyskusji  radny Krzysztof Bogusz poruszył problem mieszkańców ul. Sobieskiego 
przy lokalu CAFE KOLOR. Mieszkańcy skarżą się  na uciążliwości ze strony klientów 
opuszczających lokal. Zgłaszają  interwencje na policję, jednak policja nie interweniuje. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił do opinii wniosek Państwa K. zam. Brzesko w 
sprawie zmiany funkcji dla inwestycji ”Budowa budynku usługowego o funkcji 
gastronomiczno- biurowej wraz z infrastrukturą w Brzesku, na funkcję usługowo- 
biurową. 
 
Wniosek objaśniła Inspektor Kazimiera Glonek oraz Naczelnik Bogdan 
Dobranowski. 
Naczelnik Bogdan Dobranowski przybliżył komisji historię wniosku jw. 
Decyzja WZZiT została wydana na budowę budynku usługowego o funkcji 
gastronomiczno- biurowej wraz z infrastrukturą , natomiast w chwili obecnej Państwo 
K. złożyli nowy wniosek o zmianę funkcji budynku na funkcję usługowo- biurową. 
Ostateczna decyzja  należy do Burmistrza Brzeska, jednak Pan Burmistrz postanowił  
zasięgnąć opinii komisji w tej sprawie. Z punktu widzenia prawa gmina nie ma żadnych 
podstaw prawnych aby odmówić Państwu K. zmiany funkcji przedmiotowego budynku. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał komisji  jakie toczyły się rozmowy i 
dyskusje na komisjach w  poprzednich latach w przedmiotowym temacie. Radni wyrazili 
warunkową zgodę na zamianę działek i lokalizację kawiarnio – lodziarni, ponieważ ten 
pomysł bardzo im się wówczas podobał. Uznał, że burmistrz słusznie postąpił kierując 
sprawę na komisje, ponieważ później ktoś mógłby to zarzucić burmistrzowi.  
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka    zaproponował aby zaprosić na posiedzenia komisji 
Pana K. celem omówienia wniosku. 
 
Radny Jerzy Gawiak stwierdził, że w Brzesku bardzo brakuje miejsc  gdzie można się 
spotkać i wypić kawę czy zjeść lody. Szkoda, że  pojawił się taki wniosek bo mieszkańcy 
oczekują otwarcia lodziarni. 
 
Radna Halina Mrówka- powiedziała, komisje mogą się nie zgodzić na 
przekwalifikowanie budynku, ale prawo jest za Panem K. i nie ma żadnych podstaw aby 
mu odmówić.   
 
Radny Krzysztof Bogusz zapytał w temacie utworzenia kawiarenki w budynku 
Centrum Kulturalno- Bibliotecznym. 
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka –odpowiedział, lokal na kawiarenkę w budynku 
Regionalnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego  jest w chwili obecnej nie 
zagospodarowany i można na temat  rozmawiać. Ponadto burmistrz przypomniał, że 
były wcześniej różne koncepcje zagospodarowania Placu Żwirki i Wigury  oraz Ogrodu 



Jordanowskiego.W przypadku działki Państwa K. gmina zmieniła jedynie  kształt 
działki. Na tej zamianie działek  z Państwem K. gmina nie straciła nic. Należy być 
przychylnym  dla działań lokalnych przedsiębiorców. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przypominał, że na Placu Żwirki i Wigury nie 
ma ważnego planu zagospodarowania, ale wyrażając zgodę na lodziarnie w tym miejscu 
chcieliśmy ten plac uatrakcyjnić, a umieszczenie w tym miejscu banku już nie będzie 
taką atrakcją.  
 
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak przypomniał historię podjętych działań  
i dyskusji na temat  budowy budynku przez P. K. Na Placu Żwirki i Wigury w Brzesku. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zdecydował, aby na kolejne posiedzenia komisji 
zaprosić Pana K. celem przedstawienia wniosku. 
 
Po szerokiej dyskusji komisja wyraziła opinie o treści: 
Komisja negatywnie opiniuje wniosek Państwa  K. w sprawie zmiany 
funkcji dla inwestycji ”Budowa budynku usługowego o funkcji 
gastronomiczno- biurowej wraz z infrastrukturą w Brzesku, na funkcję 
usługowo- biurową. Głosowano 5 za, 2 wstrzymujące  
 
 

o Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  
pozbawienia statusu pomnika przyrody. Treść projektu uchwały odczytał 
członkom komisji Przewodniczący Adam Kwaśniak. 

 
Ad.2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I 
półrocze 2011 r. 
 
Skarbnik Gminy Celina Łanocha  omówiła wg. załącznika do protokołu  
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2011 r. 
Pani Skarbnik omówiła dochody i wydatki budżetowe w pierwszym półroczu 2011r., 
oraz występujące zagrożenia w realizacji dochodów gminy. 
 
W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie komisji dyskutowali tematy: 

o dowozu dzieci z Wokowic do szkoły w Sterkowcu i Szczepanowie, obsługi 
BUSA,oraz skoordynowania rozkładu jazdy linii nr 5 dla potrzeb uczniów 
dojeżdżających do szkoły w Sterkowcu, 

o podwyżek dla nauczycieli, 
o przebudowy budynku Przedszkola nr 4 w Brzesku – drastycznie spada 

ilość dzieci w przedszkolach w związku z tym czy jest potrzeba aż takiej 
ogromnej rozbudowy tego budynku? 

o wypłaty środków unijnych z tytułu wykonanych inwestycji przez gminę i 
zwrotu kosztów z tym związanych, 

o podwyżki płac dla pracowników samorządowych i spółek komunalnych, 
radny Ojczyk stwierdził, że jeżeli pracownicy UM nie otrzymali już od 2 lat 
podwyżki wynagrodzeń to takiej podwyżki nie powinni również  
otrzymywać pracownicy spółek gminnych, 

o zagrożeń z tytułu nie wykonanego budżetu. 
o rozważenie przez dyrekcję BOSiR podwyżki cen biletów na basenie, byłaby 

to pewna forma  obniżenia i tak już bardzo wysokich kosztów utrzymania i 
eksploatacji basenu. 

 



 
Po wysłuchaniu pani skarbnik komisja podjęła opinię: 
Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
Brzesko za I półrocze 2011 r. 
 
Radna Halina Mrówka zawnioskowała o zwrócenie się do właściciela kawiarni Cafe 
Kolor w Brzesku o zamontowanie na własny koszt kamery monitorującej. Mieszkańcy 
skarżą się że w godzinach nocnych na ulicy Sobieskiego szerzy się wandalizm i policja 
winna ten fakt nadzorować.  
 
Wnioski komisji: 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie 
rozmowy z właścicielem dyskoteki CAFE COLOR w Brzesku, o 
zainstalowanie dodatkowej kamery monitorującej, celem 
bezpieczeństwa terenów wokół dyskoteki. Głosowano jednogłośnie  

 
2. Komisja wnioskuje o  sprawdzenie uciążliwości dla mieszkańców 

reklamy ledowej przy ul. Solskiego w Brzesku. Głosowano 
jednogłośnie 

 
 
Radny Jerzy Gawiak poinformował komisję, że Naczelnik OSP w Jadownikach Pan 
Cebula  złożył do Burmistrza Brzeska i Pana Przewodniczącego wniosek o dokonanie w 
jak najszybszym czasie remontu dachu na budynku remizy OSP w Jadownikach. Nie 
możliwe jest  wykonanie nowego dachu , ale remont jest niezbędny ponieważ dach 
przecieka. Radny zawnioskował również o  zamontowanie tablic informacyjnych 
„miejscowość monitorowana”  w Jadownikach, na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej - 
Prokopa-Środkowa, poprosił komisję o poparcie powyższych wniosków. 
 
Wnioski komisji: 

1. Komisja wnioskuje  o dokonanie przeglądu i wykonanie doraźnego 
remontu dachu na budynku OSP w Jadownikach. Głosowano 
jednogłośnie 

2. Komisja wnioskuje o zamontowanie tablic informacyjnych 
„miejscowość monitorowana”  w Jadownikach, na skrzyżowaniu ulic 
Krakowskiej - Prokopa-Środkowa. Głosowano jednogłośnie  

 
 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.9.00 13.00 

 
 
 

      Przewodniczący 
     Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 
 
                   mgr Adam Kwaśniak 

 
protokołowała: 
Inspektor Marta Kółkowska  


