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Protokół Nr 15/2012 
 

Z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej  
w Brzesku  z dnia 14 marca 2012 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego   

w Brzesku  przy ul. Głowackiego 51. 
 
Komisja  obradowała w składzie: 
 

1. Radny Adam Kwaśniak - Przewodniczący komisji; 
2. Radny Krzysztof Bogusz - członek komisji; 
3. Radny Jerzy Gawiak - członek komisji; 
4. Radna Halina Mrówka - członek komisji; 
5. Radny Jarosław Sorys - członek komisji; 
6. Radny Paweł Strojny - członek komisji; 
7. Radny  Piotr Wyczesany - członek komisji; 
 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Dyrektor Przedszkola nr 9 Elżbieta Krzyżak; 
2. Dyrektor Przedszkola Nr 4 Maria Obruśnik; 
3. Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak; 
4. Sekretarz Stanisław Sułek; 
5. Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj; 
6. Przedstawiciele  Brzeskiego Stowarzyszenia Rowerowego.  

 
 
 
     Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku 
otworzył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. Na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
  
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak   przedstawił proponowany porządek obrad – 
zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Następnie zaproponował 
wprowadzenie do porządku obrad  zmian jak niżej: 
 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Wizja lokalna komisji w Przedszkolu Nr 9 i 4 w Brzesku. 
3. Informacje na temat stanu sanitarnego i estetycznego Miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych oraz informację dot. działań proekologicznych oraz 
gminnej gospodarce odpadami;  

4. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na temat zakresu prac i problemów 
podejmowanych przez Biuro. 

5. Zapoznanie się z prezentacją multimedialną Brzeskiego Stowarzyszenia Rowerowego; 
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

o przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2012 roku; 

o  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w  budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki;  

o  zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie 
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Gmin Brzesko oraz ustalenia stawek opłat a parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach. Głosowano jednogłośnie 

 
 

Porządek posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie 
 
Ad.1.  
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 10 lutego 2012 roku  
zatwierdzono jednogłośnie.  
 
 
Ad.2. Wizja lokalna komisji w Przedszkolu Nr 9 i 4 w Brzesku. 
Komisja udała się na wizje lokalną do Przedszkoli jw. 
W przedszkolu Nr 9 członków komisji powitała i oprowadziła po budynku Dyrektor Placówki Pani  
Elżbieta Krzyżak. Pani Dyrektor przedstawiła  komisji  problemy z jakimi boryka się placówka jak 
również zwróciła szczególną uwagę na  fakt bardzo szerokiej pomocy ze strony rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola przy zakupie pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sponsoringu 
itp.za co serdecznie  wszystkim rodzicom dziękuję. W chwili obecnej  największym problem z 
jakim boryka się placówka jest zbyt małe pomieszczenie kuchni. Został już opracowany wstępny 
kosztorys  remontu kuchni, który wyniósł około 35 tysięcy złotych. Prace remontowe w kuchni 
będą polegały na podniesieniu stropu do wysokości 3,30 cm i wykonaniu wentylacji. Koszt 
inwestycji to kwota około 35 tysięcy złotych. 

Ponadto pani dyrektor poinformowała komisję, ze w chwili obecnej do przedszkola 
uczęszcza 84 dzieci, są to dzieci z miasta, Okocimia i Jasienia.  
 
Następnie komisja udała się do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku gdzie członków 

komisji powitała i oprowadziła po budynku Dyrektor Placówki Pani  Maria Obruśnik. Pani 
Dyrektor przedstawiła  komisji  problemy z jakimi boryka się placówka jak również zwróciła 
szczególną uwagę na  fakt bardzo szerokiej pomocy ze strony rodziców dzieci uczęszczających 
do przedszkola. 
 
Po odbytej wizji lokalnej komisja podjęła wnioski o treści: 

 
1. Komisja odbyła wizję lokalną w Przedszkolach Nr 9 i 4 w Brzesku. 
     Głosowano jednogłośnie 

 
2. Po odbytej wizji lokalnej w przedszkolach  komisja   wnioskuje do Pana Burmistrza o: 
 

1) wykonanie remontu kuchni w Przedszkolu Nr 9, przez podniesienie sufitu do 

wysokości 3,30 cm i usprawnienie wentylacji w tym pomieszczeniu; 

2) wybrukowanie tarasu przed budynkiem Przedszkola nr 9 lub wymianę płytek o 

lepszym stanie technicznym; Głosowano jednogłośnie 
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Ad.3. Informacje na temat stanu sanitarnego i estetycznego Miasta Brzeska 

ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz informację dot. 

działań proekologicznych oraz gminnej gospodarce odpadami;  

Informacje powyższe wg. załączników do protokołu komisji w pkc.3 przedstawili komisji Prezes 
Spółki BZK Janusz Filip i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM w Brzesku 
Henryk Piela. 
Prezes BZK Janusz Filip przybliżył komisji jakie Spółka wykonuje prace porządkowe na 
terenie miasta. 
 
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak zwrócił uwagę Pana Prezesa na  śmieci i 
zanieczyszczony plac targowy koło tablicy ogłoszeń UM oraz dzikie  wysypisko śmieci na pasie 
zieleni przy ul. Powstańców Warszawy.  
 
Kierownik Henryk Piela odpowiedział, że teren o którym mówił pan przewodniczący komisji 
należy do placu targowego i śmieci zostaną uprzątnięte przez  administratora placu, natomiast 
teren przy ul. Powstańców Warszawy jest gminny i postaramy się go jak najszybciej posprzątać. 
 
Radny Piotr Wyczesany przypomniał wniosek komisji dot. ujęcia  terenów pastwisk   
w Buczu/ błonia/do terenów zielonych, by przynajmniej jeden raz w roku było tam 
przeprowadzone koszenie traw. Kiedy powyższy wniosek zostanie zrealizowany. 
 
Prezes Janusz Filip odpowiedział- spółka BZK  jest zainteresowana prowadzeniem  tego typu 
prac porządkowych i usług. Przeprowadzone zostały również w tym temacie  rozmowy z 
władzami Spółki MPEC w sprawie wykorzystywania bioorganiki do opalania budynków. Takie 
pomysły są rozważane do wprowadzenia w roku bieżącym. 
 
W dyskusji ponadto radni zwrócili uwagę na: 
Radny Krzysztof Bogusz nawiązał do obowiązku oznakowania wszystkich psów z terenu 
gminy, co znacznie zmniejszyłoby koszty utrzymania psów w schronisku. 
Ponadto radny zawnioskował o sprawdzenie i usunięcie dzikiego wysypiska śmieci przy ul.Za 
Torem w Sterkowcu. 
 
Radny Adam Kwaśniak zawnioskował o usuniecie w trybie pilnym eternitu z garaży będących 
własnością Urzędu Miejskiego w Brzesku. W chwili obecnej eternit jest połamany, pyli i stanowi 
zagrożenie tak dla pracowników UM jak i dla uczniów PG Nr 1. 
 
Radna Halina Mrówka zawnioskowała o skrócenie czasu zaświecania i gaszenia się lamp 
oświetleniowych, ulicznych na rondzie. 
 
Wszystkie uwagi i wnioski komisji wysłuchał Pan Kierownik Henryk Piela, który zobowiązał się 
do ich pozytywnego załatwienia. 
 

 Po dyskusji komisja pozytywnie jednogłośnie podjęła wnioski o treści: 
 Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o: 
 
1) usunięcie śmieci spod tablicy z planem miasta na Placu Targowym; 

2) posprzątanie parkingu i pasa zieleni przy ul. Powstańców Warszawy; 

3) Usunięcie eternitu z garaży Urzędu Miejskiego i zastąpienie go innym materiałem. Eternit jest 

w złym stanie i zagraża zdrowiu pracowników UM jak i uczniom PG nr 1; 

4) przypominanie mieszkańcom o zakazie wypalania traw na nieużytkach; 
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 Pozytywnie zaopiniowano przedstawione informacje na temat stanu sanitarnego i 

estetycznego Miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz 
informację dot. działań proekologicznych oraz gminnej gospodarce odpadami; 
Głosowano jednogłośnie 

  
 Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

o przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2012 roku; 

o nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w  budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki;  

o zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie 
Gmin Brzesko oraz ustalenia stawek opłat a parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach. Głosowano jednogłośnie 

                Treść projektów uchwał radni otrzymali w materiałach na komisję. 
 
 
Ad.4. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na temat zakresu prac i 
problemów podejmowanych przez Biuro. 
 
 
Pisemną informację  do tematu w pkc.4 radni otrzymali w materiałach na 
posiedzenie komisji. 
Informacją powyższe wg. załącznika do protokołu komisji w pkc.4 przedstawił komisji 
Kierownik Biura promocji Krzysztof Bigaj.  
 
W dyskusji nad przedstawioną informacją przez Kierownika Krzysztofa Bigaja członkowie 
komisji nawiązali do tematów mających na celu współpracę Biura Promocji, a raczej jej brak 
z radnymi gminy i zarządami osiedli. 
 
Ponadto radny Adam Kwaśniak ponownie zawnioskował, aby utworzyć na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego zakładkę „Stypendyści” (lub podobne) z nazwiskami, 
zdjęciami oraz krótkim opisem osiągnięć uczniów, którzy otrzymali stypendia za wybitne 
osiągnięcia w nauce i sporcie. W opisie powinna się znaleźć także nazwa szkoły i nazwisko 
nauczyciela, trenera, opiekuna itp. Informacja powinna być dostępna do momentu 
przyznania kolejnych stypendiów. 
 
Radny Piotr Wyczesany zawnioskował o zorganizowanie jarmarku brzeskiego dla 
kolekcjonerów  staroci np. z okazji obchodów Dni Brzeska. 
 
Kierownik Krzysztof Bigaj odpowiadał na zapytania członków komisji, związane z 
organizacją w br. Dni Brzeska,  ograniczonymi środkami finansowymi na promocję miasta, 
organizacją kiermaszu świątecznego, utworzeniem na Placu Kazimierza w czasie  Euro 2012 
strefy kibica, likwidacji pikników osiedlowych. 
Omówiono temat promocji miasta w mediach i prasie, pomocy Biura promocji w organizacji 
imprez przez OKS. 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek wyjaśnił komisji, że nikt z władz OKS nie zwracał się 
do gminy o pomoc w organizacji majowej imprezy na stadionie OKS, jest to pomysł OKS. 
Klub samodzielnie zajmuje się organizacją imprezy. Wg. Pana Sekretarza organizacja 
koncertu Dody i meczu w tym samym dniu jest niewłaściwe. 
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W dalszej dyskusji komisja omówiła temat organizacji ruchu i wprowadzenia zakazu 
parkowania wokół brzeskiego rynku. 

 
Wnioski i opinie komisji: 
 

1. Komisja pozytywnie oceniła działalność Biura Promocji UM w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja wnioskuje o zorganizowanie jarmarku brzeskiego dla kolekcjonerów  staroci np. 
z okazji obchodów Dni Brzeska. Głosowano jednogłośnie 

 
3. Komisja wnioskuje o współpracę Biura Promocji, szczególnie z członkami Komisji Prawa 

Porządku Publicznego i Promocji  oraz Zarządami Osiedli i Sołectw, szczególnie przy 
organizacji istotnych imprez organizowanych na terenie Gminy Brzesko. Głosowano 
jednogłośnie 

 
4. Komisja ponawia wniosek  do Burmistrza Brzeska, aby utworzyć na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego zakładkę „Stypendyści” (lub podobne) z nazwiskami, zdjęciami oraz 
krótkim opisem osiągnięć uczniów, którzy otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w 
nauce i sporcie. W opisie powinna się znaleźć także nazwa szkoły i nazwisko 
nauczyciela, trenera, opiekuna itp. Informacja powinna być dostępna do momentu 
przyznania kolejnych stypendiów. Głosowano jednogłośnie 

 
5. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zakazu parkowania samochodów wokół Brzeskiego 

Rynku. Głosowano jednogłośnie 
 

 

Ad.5. Komisja zapoznała się z prezentacją multimedialną Brzeskiego 
Stowarzyszenia Rowerowego; 
 
Maksymilian Daniłowski prezes  Brzeskiego Stowarzyszenia Rowerowego przedstawił 
komisji do wiadomości negatywną odpowiedź lasów państwowych w temacie przekazania 
terenów  gminie  pod urządzenie toru danhilowego. Ponadto przybliżona została 
dotychczasowa działalność stowarzyszenia i zamierzenia na przyszłość. 
W dyskusji udział wziął również zaproszony na posiedzenie komisji przez Prezesa 
Stowarzyszenia jw. Pan Zbigniew Gawenda, który poparł działalność Stowarzyszenia i 
zwrócił się do radnych miejskich o pomoc członkom stowarzyszenia w pozyskaniu gruntów 
od Nadleśnictwa na urządzenie toru. 
 
W dyskusji radni omówili możliwości rozwiązania problemu w sprawie  pozyskania gruntów 
od Nadleśnictwa na urządzenie toru danhilowego. 
 
Opinia komisji:  

Komisja zapoznała się z prezentacją multimedialną Brzeskiego Stowarzyszenia Rowerowego; 
 
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski: 
 
Radny Jerzy Gawiak poruszył problem związany  z utrzymywaniem porządku przed sklepem 
ALTI w Brzesku, szczególnie na parkingu przed sklepem. Samochody zatrzymujące się przed 
sklepem nie zawsze parkują tam gdzie jest ich miejsce tylko na wejściu do sklepu, co 
uniemożliwia osobom niepełnosprawnym  bezpieczne dotarcie do sklepu. 
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Wniosek komisji: Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do  właściciela  
sklepu ALTI o utrzymywanie porządku na parkingu przed sklepem i umożliwienie  dojścia 
osobom niepełnosprawnym do sklepu. Głosowano jednogłośnie 
 
Ponadto radny Jerzy Gawiak zawnioskował o wyjaśnienie w jaki sposób  będzie się odbywał 
w przyszłości wjazd i wyjazd  do szpitala, pod oddaniu do użytku  nowego marketu 
budowlanego. Bo już w chwili obecnej ten wyjazd i wjazd jest znacznie utrudniony. Koło 
nowego sklepu  nie ma zbyt dużej powierzchni na urządzenie parkingu dla klientów, zachodzi 
obawa, że klienci sklepu będą korzystać z parkingów szpitala, a tym samym ograniczać miejsca 
parkingowe dla pacjentów. 
 
Wniosek komisji: komisja wnioskuje do Burmistrza  o wyjaśnienie w jaki sposób  będzie się 
odbywał w przyszłości wjazd i wyjazd  do szpitala, pod oddaniu do użytku  nowego marketu 
budowlanego. Głosowano jednogłośnie 
 
Radny Krzysztof Bogusz  zapytał w temacie budowy autostrady. W wyniku prowadzonych  
prac przy budowie autostrady w Wokowicach został zburzony most przez który min. był bliższy 
dojazd dzieci do szkoły. Po jego wyburzeniu gmina zobowiązała się zwracać rodzicom koszty 
dowozu dzieci, czy gmina będzie się domagała zwrotu poniesionych kosztów na ten cel?. Radny 
pytał ponadto, czy są już jakieś wiążące informacje w tym temacie. Radny zawnioskował  
o sprawdzenie i zgłoszenie w ramach reklamacji zapadające się studzienki kanalizacyjne przy 
ul.Solskiego w Brzesku. 
 
Wniosek komisji: Komisja wnioskuje o sprawdzenie i zgłoszenie w ramach reklamacji 
zapadające się studzienki kanalizacyjne przy ul.Solskiego w Brzesku. Głosowano 
jednogłośnie 
 
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, że 19 marca br. w Wokowicach odbędzie się 
spotkanie z przedstawicielami budowy autostrady i wówczas na wszystkie takie techniczne 
zapytania można uzyskać odpowiedzi. 
 
Radny Krzysztof Bogusz   zapytał, czy w ramach tego, że została zlikwidowana szkoła w 
Wokowicach, gmina może urządzić w dawnym budynku szkoły świetlicę dla dzieci i młodzieży,  
z jednoczesnym zatrudnieniem na ½ etatu świetlicowego. 
 
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, że w Wokowicach jest  dość duży budynek Domu 
Strażaka, jest tam duża sala, która  będzie wystarczająca na urządzenie świetlicy. 
 
 
Radny Paweł Strojny nawiązał do rozpoczynających się  prac związanych z przebudową 
wiaduktu kolejowego na ul. Solskiego-Kopernika w Brzesku. Jest to bardzo ważny szlak 
komunikacyjny, mogą wystąpić przerwy w komunikacji i kierowcy zapewne będą zmuszeni 
korzystać z objazdów ul.Wodną. Ulica Wodna w chwili obecnej znajduje się w bardzo złym 
stanie technicznym i należy ją poprawić. Czy ten temat jest rozważany przez władze gminy?. 
 
Sekretarz Stanisław Sułek- powiedział, na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi zostaną 
udzielone przez merytoryczne wydziały, po ich wcześniejszym zgłoszeniu. 
 
Radna Halina Mrówka zawnioskowała o jak  najszybsze wyremontowanie powstałej dziury 
na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Browarnej. 
 
Radny Jarosław Sorys nawiązał do informacji prasowych i na stronach internetowych w 
sprawach dot. przejęcia przez gminę obiektów OKS i wypowiedzi Prezesa OKS w tym temacie. 
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Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział na zapytania członków komisji w temacie jw. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący komisji radny Adam Kwaśniak zakończył 
obrady komisji. 

 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.8.00 13.30 

 
 
    Przewodniczący 

     Komisji Prawa Porządku Publicznego  
i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                  mgr Adam Kwaśniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 

 

 

 
 


