
P R O T O K Ó Ł  Nr  14/2012 

 

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku             

odbytego w dniu 10 lutego   2012 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,  ze zmianą w pkc.1. przyjęcie 

protokołów z poprzednich posiedzeń komisji – projekt porządku posiedzenia komisji ze zmianą 

w pkc.1. został przyjęty  jednogłośnie jak niżej:  

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

2. Informacja dotycząca punktów sprzedaży alkoholu w Gminie Brzesko.  

3. Ocena funkcjonowania MOPS w Brzesku- wizja lokalna.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski . 

Ad.1.  

 

Do przedłożonych protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniach 6 grudnia 2011 r. i  

9 stycznia 2012 roku nikt z członków komisji nie wniósł uwag. 

W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poddał pod głosowanie 

przyjęcie protokołów jw. 

 Protokół z dnia 6 grudnia 2011 r. został przyjęty 4 za jednogłośnie 

 Protokół z dnia 9 stycznia 2012 r. został przyjęty 4za jednogłośnie 

 

Ad.2. 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek przedstawił komisji informacje dot. punktów sprzedaży  

alkoholu w Gminie Brzesko. Informacje stanowią załączniki do protokołu komisji.  

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości 

alkoholu uchwalona przez Radę Miejską w Brzesku dla terenu Miasta i Gminy Brzesko 

 70 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży(detal) 
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 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży napojów alkoholowych(gastronomia)  

Na dzień 9 luty 2012 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% do 

spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi: 66 ( 4 wolne w tym 1 rezerwa Burmistrza) 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5 % do spożycia w miejscu sprzedaży 

wynosi: 27 (8 wolnych) 

DETAL 

Liczba osób w Gminie Brzesko posiadających zezwolenia alkoholowe kategorii A tj. o 

zawartości alkoholu do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosi 42. 

Liczba osób w Gminie Brzesko posiadających zezwolenia alkoholowe kategorii BC tj. o 

zawartości alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa oraz pow. 18% wynosi 66. 

GASTRONOMIA 

Liczba osób w Gminie Brzesko posiadających zezwolenia alkoholowe kategorii A tj. o 

zawartości alkoholu do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosi 13. 

Liczba osób w Gminie Brzesko posiadających zezwolenia alkoholowe kategorii BC tj. o 

zawartości alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa oraz pow. 18% wynosi 27. 

Ponadto pan Sekretarz poinformował komisję, iż w ostatnim czasie cofnięte zostało jedno 

zezwolenie na sprzedaż alkoholu z powodu nie przestrzegania przez właściciela lokalu ustawy  

i sprzedaż alkoholu nieletnim. 

Na zapytania członków komisji Pan Sekretarz przybliżył wielkości kwot wpływających do 

budżetu gminy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  

Radny  Jarosław Sorys zapytał czy podmioty rezygnujące z posiadanych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu, są to małe sklepiki czy duże sklepy. 

Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, że głównie małe sklepiki, które straciły większość 

swoich klientów bo powstały sklepy wielkopowierzchniowe. 
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W tym momencie komisja zapoznała się wnioskiem złożonym przez OSP Bucze dot. 

zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na zakup lekkiego wozu bojowego dla 

OSP Bucze. 

 

Członkowie komisji uznali, że wniosek jest zasadny i jednogłośnie podjęto opinię o treści: 

  

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek OSP Bucze o wsparcie finansowe gminy na 

zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP Bucze. 

Ad.3. Ocena funkcjonowania MOPS w Brzesku- wizja lokalna.  

Komisja odbyła wizję lokalną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku. 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka –Paryło omówiła i przedstawiła  wg załącznika do 

protokołu informacje dot. działalności MOPS w roku 2011. 

W dyskusji z udziałem Pani Dyrektor MOPS  komisja omówiła zasady funkcjonowania 

noclegowni dla bezdomnych, pomoc rodzinom w zakupie węgla, leków , współpracy ze 

środowiskiem itp. Pani dyrektor podkreśliła współpracę z policją, szczególnie w okresie 

ostatnich mrozów, gdzie policja nadzorowała osoby bezdomne i interweniowała wówczas kiedy 

to było konieczne jak np. w przypadku dowożenia osób bezdomnych  do noclegowni w czasie 

mrozów. 

Z informacji i danych jakie posiada MOPS wynika, że w ostatnim czasie znacznie zwiększyła 

się liczba osób bezdomnych i potrzebujących pomocy, w tym ludzi starszych i matek samotnie 

wychowujących dzieci. 

W dyskusji komisja zwróciła również uwagę na ciężkie warunki lokalowe pracowników MOPS, 

Pani dyrektor  zaproponowała by pomieszczenia które w chwili obecnej zajmuje Caritas mogły 

zostać zaadoptowane na potrzeby MOPS, ponieważ zadań  wciąż przybywa a pomieszczeń nie. 

Pani dyrektor zwróciła również uwagę na fakt korzystania z jadłodajni Caritas w budynku 

MOPS  przez osoby potrzebujące i bezdomne. W bliskim sąsiedztwie jadłodajni jest przedszkole 

i niekiedy jest tak, że dzieci bawiące się w ogródku przedszkolnym  mają bezpośredni kontakt z 

klientami Caritas, co nie zawsze jest dla nich przyjemne. 

W dyskusji  członkowie komisji analizowali tematy dot. min częstej niezaradności  życiowej 

podopiecznych ośrodka, np. w gospodarowaniu posiadanymi środkami finansowymi. 
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Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie: 

 

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie  ocenia działalność Miejskiego Ośródka Pomocy 

Społecznej w Brzesku. 

 

2. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza, aby pomieszczenia zajmowane w budynku 

MOPS przez Caritas przeznaczone dla  pracowników MOPS, ze względu na wciąż 

przybywające zadania i brak odpowiednich  pomieszczeń. Głosowano jednogłośnie  

 

Ad.4. W sprawach bieżących komisja zapoznała się z informacją  przedstawicieli 

Stowarzyszenia BSR FLOWRIDERS na temat działalności stowarzyszenia. 

Prezes Stowarzyszenia Maksymilian Daniłowski  zaprezentował komisji film z ostatnich 

zawodów  zorganizowanych na Garbatce na zakończenie sezonu. Pan Prezes dodał iż mija już 

prawie rok od rozpoczęcia  działalności a nadal brak jest informacji odnośnie  trasy rowerowej , 

która miałaby  powstać w Brzesku. 

Radny Adam Kwaśniak- powiedział, komisja złożyła wniosek do Pana Burmistrza o przejecie 

terenów Garbatki na rzecz gminy i wykorzystania ich na cele rekreacyjno- sportowe. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, nie jest to prosta sprawa, stowarzyszenie musi 

mieć jakiegoś opiekuna lub trenera. 

Maksymilian Daniłowski  odpowiedział, jest założone stowarzyszenie, w tym sporcie nie ma 

trenera,  a jeśli jest już trener to opiekuje on się zawodnikami a nie trasą. Jest regulamin 

korzystania z trasy i jest odpowiedni punkt który mówi, że na trasę wchodzi się na własne 

ryzyko i na własną odpowiedzialność. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, jeśli  wejście na trasę ma być na własną 

odpowiedzialność, to niestety, ale nie należy liczyć na to, że gmina będzie wchodziła nielegalnie 

na te grunty. Z przedstawionego filmu można wywnioskować, że  korzystaliście z tego lasu 

nielegalnie i gdyby się komuś cos stało to  stowarzyszenie  miałoby bardzo duże problemy. 

Wiemy, że członkowie stowarzyszenia są młodzi i mają wiele ciekawych pomysłów, sam jest za 

tym, aby pomóc, ale w granicach prawa a nie niezgodnie z prawem. W każdej nowej powstającej 

dyscyplinie jest opiekun, który może nie mieć odpowiednich kwalifikacji, ale jest to osoba 

dorosła która się pewnymi rzeczami zajmuje. Właścicielem gruntu są lasy. Jest informacja, że 

jest tor Wierchomli, jest to tor który spełnia odpowiednie zasady i przepisy. Powiedziałem Wam 
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wyraźnie, że jeśli chcecie działać to powinniście mieć opiekuna. Ten opiekun winien złożyć 

wniosek i my będziemy na pewno  mieć możliwości w zorganizowaniu Wam wyjazdu. Jeśli 

jednak będziecie działać tak jak teraz, to nie  należy liczyć na to, że my to będziemy firmowali. 

Jeśli chcecie działać, to w stowarzyszeniu winna być osoba która będzie Was reprezentować. 

Należy skontaktować się z osobą która będzie pełniła funkcje trenera, waszego opiekuna i 

wówczas można składać wnioski o dofinansowanie działalności. Jeśli taki wniosek zostanie 

złożony to otrzymacie dofinansowanie. Do chwili obecnej nie było żadnego klubu który by 

złożył wniosek a nie otrzymał dofinansowania, jeśli wniosek był poprawnie złożony. Należy 

przejść procedurę,  która będzie  zgodna z oczekiwanymi wymaganiami. W Wierchomli 

funkcjonuje trasa narciarska, aby ta trasa mogła normalnie funkcjonować to  też właściciel musi 

spełnić odpowiednie warunki. 

Maksymilian Daniłowski  odpowiedział,  są przypadki, że   to  miasto  dotuje i promuje taki 

sport, aby przyciągnąć turystów na swoje tereny, np.Limanowa. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, można dotować działalność sportową, ale musi to 

być działalność  legalna. My jako miasto nie mówimy, że Wam nie pomożemy, musi to być w 

sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Jako przykład  burmistrz podał 

regulamin korzystania z basenu, który musi zostać również opracowany w przypadku sportów 

rowerowych. Ponadto teren nie jest gminy tylko lasów  i opłaty z tego tytułu mogą być ogromne. 

Gdyby  to było łatwiejsze to na pewno ten temat byłby podjęty już  wcześniej. Jeśli będzie 

zorganizowana odpowiednia forma, będzie stowarzyszenie, złożony wniosek o dofinansowanie 

to będziemy temat dalej analizować.  

Maksymilian Daniłowski  odpowiedział, jest opracowany regulamin i zawarty jest pkt.  który 

wyraźnie mówi, że na trasę zjazdową wchodzi się na własną odpowiedzialność. 

 

Radny Krzysztof Bogusz- poinformował, że na podkarpaciu funkcjonuje stok zorganizowany 

przez Gminę przy pomocy stowarzyszenia i należałoby się z tym zapoznać. 

 

Radny Paweł Strojny zwrócił uwagę przedstawicielom stowarzyszenia, że Gmina musi działać 

na podstawie odpowiednich przepisów. Teren nie jest ani wasz ani gminy tylko lasów 

państwowych. Lasy państwowe bardzo niechętnie oddają swoje tereny.   

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zapytał, dlaczego stowarzyszenie nie złożyło wniosku do 

gminy o dofinansowanie?. 
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Maksymilian Daniłowski  odpowiedział, że w stowarzyszeniu działają ludzie młodzi którzy się 

uczą, zaczęła się sesja egzaminacyjna i nie było żadnych możliwości, aby ktoś z nas zajął się w 

tym czasie przygotowaniem wniosku i teraz musimy tylko liczyć na sponsorów. 

 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, pół roku temu kiedy przedstawiciele 

stowarzyszenia  byli u mnie  na spotkaniu, to wyraźnie Wam powiedziałem, macie możliwość  

założenia stowarzyszenia i złożenia wniosku. To,że chodzicie do szkoły nikogo nie interesuje, 

każdy kto działa w klubie działa społecznie. Wszystkie działające kluby na terenie gminy mają 

działaczy, którzy też czynią to społecznie i  pracują, studiują. Zawsze przygotowywujemy 

szkolenia w Urzędzie jak przygotować wniosek, są odpowiedni pracownicy,   którzy pomogą, 

tylko ktoś z was musi przyjść i powiedzieć, że na taką działalność chcemy pozyskać środki 

finansowe i informacje zostaną wam udzielone. Nie jest żadnym wytłumaczeniem stwierdzenie 

iż wniosek nie został złożony bo nie mieliście państwo czasu, bo chodzicie do szkoły.Chcemy 

wam pomóc, ale nie możemy tak sobie wydawać pieniędzy jak nam się podoba. Na każde 

wydane środki przez gminę musi być przyzwolenie Rady w formie uchwały. Jest w Urzędzie 

Sekretarz który oprócz tego, że jest działaczem sportowym posiada wiele informacji  

i koordynuje działania w zakresie sportu i jeśli ktoś przyjdzie to jest w stanie udzielić pomocy  

i wskazać co i jak należy zrobić. 

Burmistrz jeszcze raz podkreślił - chcemy wam pomóc, ale zgodnie z obowiązującym prawem. 

Mimo iż  zawodnicy będą jeździć na własną odpowiedzialność to ten który zorganizował te 

zawody  również będzie za to odpowiadał. To jest tak  jak w przypadku gry na boisku, wchodzi 

się na własną odpowiedzialność, ale gdy się coś stanie na tym boisku to będzie odpowiadał 

również ten który zarządza tym boiskiem. 

 

Radny Krzysztof Bogusz podał przykład miasta Iwonicz-Zdrój  w którym taki stok 

funkcjonuje. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam przejechać i zobaczyć jak ten stok tam 

funkcjonuje. Jedźmy najpierw, zobaczymy, bo jest to nie daleko. Jest to stacja prowadzona przez 

stowarzyszenie, gdzie urząd pomógł dogadać się z lasami co do terenu. Chodzi o to aby fajnego 

pomysłu nie spalić na początku kłótniami. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, nie wiemy czyj jest grunt czy lasów czy może 

gminny. U nas grunt jest lasów i na pewno będzie problem, więc nie obiecujmy sobie zbyt wiele. 

Burmistrz zaproponował, aby rozważyć pozyskanie innego terenu, gminnego, łatwiejszego do 

pozyskania i urządzenia.  

 

Maksymilian Daniłowski zaproponował zorganizowanie spotkania komisji, burmistrza  

z osobami które przygotowywują takie trasy w Polsce, aby przyjechali do nas i  powiedzieli jak 

to robią. 

 

Radny Jarosław Sorys nawiązał do dyskusji, najszybszą odpowiedzią dla stowarzyszenia  czy 

teren zostanie udostępniony  do jazdy to wystąpienie do lasów z pismem w tej sprawie.  

Z wcześniejszych korespondencji z lasami wiemy, że  będzie bardzo ciężko taką zgodę uzyskać i 

z dobrego pomysłu nie wyjdzie nic. 

Dobry pomysł zorganizowania spotkania z odpowiednimi osobami jak również wyjazd i 

zobaczenie na własne oczy jak faktycznie  to funkcjonuje. 

Radny  również działał społecznie w klubie sportowym i nikogo nie interesowało, że pracuje i 

nie ma zbytnio dużo czasu. Jeśli przyszedł termin składania wniosków o dofinansowanie, a z 

braku czasu spóźnił się ze złożeniem wniosku, nikogo to nie interesowało i środków nie 

otrzymał, bo od tego należy zacząć. Stowarzyszenie działa już od 4 miesięcy, można było 

wniosek przygotowywać, a wniosek mógł złożyć każdy z członków stowarzyszenia, nikt inny 

tego za Was zrobić nie może. Jest to Wasza sprawa jakie  macie do tego podejście. Pismo do 

lasów zostanie wystosowane, ale na pewno będzie negatywnie rozpatrzone. To w gestii 

stowarzyszenia jest, aby wskazać gminie konkretne przykłady na konkretnym mieście. 

 

Radny Paweł Strojny stwierdził, że z wypowiedzi przedstawicieli stowarzyszenia wynika iż 

bardzo zależy im na trasie w Okocimiu. Sadząc po przedstawionym filmie  trasa jest bardzo 

niebezpieczna. Czy te drzewa na trasie są konieczne, czy taki sport można uprawiać na otwartym 

terenie. 

 

Przedstawiciel stowarzyszenia przybliżył komisji na czym polega sport danhilowy. 

 

Radny Adam Kwaśniak- zaproponował przedstawicielom stowarzyszenia skontaktowanie się z 

Iwoniczem-Zdrojem, aby można było się zapoznać z istniejącym tam torem i pozyskać 

informacje, jak te tor wykonać, aby był bezpieczny i legalny. 
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Po zakończonej dyskusji przewodniczący komisji Adam Kwaśniak podziękował 

przedstawicielom stowarzyszeniom BSR FLOWRIDERS za udział w komisji. 

 

Radny Krzysztof Bogusz przybliżył komisji informacje dot. możliwości przebudowy strony 

internetowej Miasta Brzeska z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią, oraz przygotowania 

modułu kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Brzesko. Posiada 

informacje o osobach  i firmach które mogą za niewielką kwotę około 1 tysiąca zł  taki 

kalendarz imprez przygotować. Są to osoby z doświadczeniem w tym temacie 

Informacje do takiego kalendarza dodają instytucje kulturalne działające na terenie gminy  

w ustalonym czasie. Jest powołany odpowiedzialny wydział,  który koordynuje te prace 

przygotowawcze. 

Informacje zawarte w tym kalendarzu są ogólnie dostępne i przejrzyste. Jest gotowe rozwiązanie 

na przykładzie Urzędu Miasta Tarnów, gdzie taki kalendarz funkcjonuje. 

W dyskusji członkowie komisji  analizowali min. wygląd i funkcjonowanie strony internetowej 

miasta Brzeska, ilości zamieszczanych w ostatnim czasie na stronie internetowej informacji. 

 

Radny Krzysztof Bogusz zwrócił uwagę, iż nadal na terenie miasta i gminy wiszą plakaty 

wyborcze. Radny stwierdził, że należy wyegzekwować ich ściągnięcie, ewentualnie zlecić 

posprzątanie BZK a kosztami tego sprzątania obciążyć winnego. 

 

W dyskusji z udziałem Burmistrza komisja omówiła możliwości finansowe gminy  zakupu 

zamykanych tablic informacyjnych oraz słupów ogłoszeniowych na teren miasta Brzeska. 

 

Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie o treści; 

 Komisja wysłuchała informacji przedstawicieli Stowarzyszenia BSR FLOWRIDERS na 

temat działalności stowarzyszenia. 

 

 Komisja wnioskuje  do Pana Burmistrza o przebudowę strony internetowej Miasta 

Brzeska z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią, oraz przygotowania modułu 

kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie 

 

 Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o  przygotowanie na posiedzenie komisji  

w miesiącu marcu br. pisemnej analizy realizacji wniosków komisji podjętych przez 

komisję w roku 2011. Głosowano jednogłośnie 
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.8.00 13.00 

 

 

    Przewodniczący 

     Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                  mgr Adam Kwaśniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 

 

 

 


