
             P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2009

          z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:

27 maja   2009   r o k u   w  sali konferencyjnej budynku przy 

ul. św. Stanisława  2  w Szczepanowie.

Obradom sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył  Krzysztof Ojczyk Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Brzesku. W sesji udział wzięło 19 radnych :

                  Radny (a) :

1. Brzyk Franciszek,

2. Ciurej Tadeusz,

3. Chmielarz Ewa,

4. Chruściel Józef,

5. Góra Stanisław,

6. Kądziołka Maria,

7. Klimek Leszek,

8. Klimek Mieczysława,

9. Kramer Jadwiga,

10. Kubas Józef,

11. Kucia Maria,

12. Kwaśniak Adam,

13. Milewski Stanisław,

14. Ojczyk Krzysztof,

15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna,

16. Pasierb Tadeusz,

17. Smołucha Adam,

18. Warzecha Apolonia,



19. Wiśniowski Mirosław.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

1. radny Marek Adamczyk,

2. radny Lech Pikuła. 

Ponadto, udział w sesji wzięli:

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,

3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,

4. Sekretarz Gminy  Stanisław Sułek,

5. Poseł Jan Musiał, 

6. zaproszeni goście wg. załączonej listy obecności.

Ad. 1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk otworzył  obrady  XLIII  sesji  Rady 

Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych, Burmistrzów, Panią Skarbnik, 

gospodarza  sesji  Ks. Władysława Pasiuta, któremu  podziękował  za  przyjęcie, wszystkich 

zaproszonych gości oraz mieszkańców Ziemi Szczepanowskiej. Przewodniczący stwierdził, 

że na stan 21 radnych  w obradach sesji uczestniczy 19 radnych, a więc odpowiednia liczba 

radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2.  Przedstawienie porządku obrad.

2



Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – poinformował,  że  porządek obrad 

wraz z  materiałami  został  radnym doręczony w ustawowym terminie,  w związku z czym 

zapytał, czy wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję?  Uwag nie było.

Następnie  Przewodniczący   przedstawił  projekt  porządku  obrad  sesji,  zwrócił  się 

z zapytaniem  czy są uwagi do porządku obrad  sesji ? 

Radny Adam Smołucha  poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie  Komisji  Statutowej   w  sprawie  Statutów sołectw.  Ustalono  na komisji,  gdyż 

komisja Statutowa nie zaopiniowała w całości projektów Statutów z uwagami sołtysów, że ze 

względu na to, iż nie odbyło się posiedzenie komisji przed sesją dlatego  zwracamy  się do 

Pana  Przewodniczącego  o  wycofanie   tych  uchwał  z  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji 

i przełożenie ich na kolejną sesję.

Radny Adam Smołucha zgłosił formalny wniosek  o wycofanie projektów uchwał w sprawie 

przyjęcia Statutów sołectw z porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radna Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  zgłosiła  wniosek  przeciwny,  mimo tego,  iż  nie  jest 

członkiem  komisji  Statutowej,  uczestniczyła  w  posiedzeniu  tej  komisji,   gdyż  odbyło  się 

wspólne posiedzenie  Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej. Komisja Rewizyjna poświeciła 

wtedy czas głownie tym statutom, było to już bardzo dawno  i dlatego uważa, że Komisja 

Statutowa miała wystarczającą ilość czasu na to, aby zapoznać się z wnioskami sołtysów. 

W tym temacie winni wypowiedzieć się również sołtysi, bo chyba nie ma powodu, aby dalej 

to przeciągać.

Radny Leszek Klimek  - skoro przewodniczący Komisji Statutowej  wnioskuje o wycofanie 

projektów  uchwał  z  porządku  obrad  sesji  to  należy   podjąć  temat  na  kolejnej  sesji  po 

pozytywnej opinii komisji statutowej.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  uzupełnił  -  sołtysi  wnieśli  około  9  poprawek  do 

projektów  statutów,  po  konsultacji  z  radcami  prawnymi  statuty  zostały  uzupełnione 

3



i  przygotowano  ich  tekst  jednolity.  Poprosił  sołtysów   o  wypowiedzi  w  tym  temacie. 

W zasadzie zostały tylko nie zaopiniowane przez Komisję Statutową  poprawki sołtysów, jest 

to jedyna rzecz, która nie jest zaopiniowana. Na Komisji Statutowej zostało ustalone,  że 

poprawki sołtysów w projektach statutów będą omówione na Komisji Statutowej w miesiącu 

czerwcu i nic się chyba nie stanie  jeśli dzisiaj nie będziemy  dyskutować w tym temacie, 

oczywiście jeśli zgłoszony wniosek zostanie przegłosowany.

Radny Stanisław Góra - jeżeli mamy głosować w sprawie tak ważnej i jednoznacznej jak 

statuty  sołectw  to  bez  opinii  komisji  statutowej  jest  to  bezcelowe,  choć  zgadza  się  ze 

stwierdzeniem, że komisja statutowa miała czas, aby to zaopiniować. 

Radna Jadwiga  Kramer   uważa, że   Komisja Statutowa jest tą komisją  wiodącą w tym 

zakresie i  powinna udzielić rekomendacji  w sprawie materiału przepracowanego przez tą 

właśnie  komisje.  Jeżeli  przewodniczący  komisji  Statutowej   wnosi  o  zdjęcie z  porządku 

obrad sesji uchwał to znaczy, że  nie ma rekomendacji do tych projektów tej właśnie komisji. 

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk   poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnego  Adama 

Smołucha  o wycofanie z porządku obrad sesji z pkt.13 ppkt. od 2 do 10 w sprawie  nadania 

statutów sołectwom i przełożenie ich do uchwalenia na najbliższą sesję.

Wniosek głosowano  11 za, 3 przeciw, 5 wstrzymujących.  

Porządek obrad sesji po zmianach:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5.  Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

6.  Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

7.  Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.

8.  Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej 
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           sesji.

      9.  Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za okres od 

           ostatniej sesji.

    10.  Prezentacja historyczna Sanktuarium Szczepanowskiego przez Kustosza Bazyliki 

           Księdza Prałata Władysława Pasiuta.

    11.  Analiza poziomu nauki języków obcych w szkołach podstawowych 

           i gimnazjalnych na terenie Gminy Brzesko.

    12.  Ocena funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

        w Brzesku.

 13.  Podjęcie uchwał w sprawach :

                    1)   zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009,

                    2)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego,

                    3)   udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego,

                    4)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego,

                    5)   udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego,

                    6)   upoważnienia dla Burmistrza Brzeska do zawarcia umowy, której   

                          skutkiem jest zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy 2009,

                    7)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 

                          w Brzesku za  rok 2008,

                    8)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej 

                          Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2008,

                    9)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze 

                          przetargu,

                  10)  zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 

                          kwietnia 2007  roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

                          Kultury w Brzesku.

14.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.   Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

16.   Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
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17.   Wolne wnioski i zapytania.

18.   Zamknięcie obrad sesji.

Ad.3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół  z  sesji   Rady  Miejskiej  odbytej  w  dniu  30  kwietnia  2009  roku  został  przyjęty 
jednogłośnie. 

Ad.4.   Interpelacje  i zapytania radnych : 

Interpelacje   złożyli  radni:

Radna Maria Kądziołka zgłosiła interpelacje o treści  :

1) Przygotowania koncepcji rozbudowy Przedszkola Nr 4 w Brzesku.  

W ostatnim czasie zakończył  się  nabór dzieci  do przedszkoli  na terenie gminy Brzesko. 

Wiemy, jak dużo dzieci z terenu gminy nie znalazło w nich miejsca, pomimo tego, że od 

1 września 2009 r.  uruchamiamy nowe przedszkole w  miejscowości Bucze. Do samego 

Przedszkola Nr  4  nie  zostało przyjętych ok.  28  dzieci.  Mając na uwadze istniejący stan 

rzeczy wnoszę do Pana Burmistrza o zlecenie wykonania architektowi brzeskiemu koncepcji 

rozbudowy Przedszkola Nr 4 na ul. Ogrodowej w Brzesku. Niewielkimi kosztami możemy 

powiększyć bazę lokalową przedszkola, a co za tym idzie zapewnić więcej miejsc dla dzieci, 

natomiast rodzicom dać możliwość spokojnego wykonywania pracy zawodowej.  

2.  Druga interpelacja związana jest z przeprowadzaną obecnie modernizacją ul. 

Królowej  Jadwigi  oraz  ul.  Okulickiego w ramach realizacji  programu potocznie 

zwanego „Schetynówką”.  

            W szybkim tempie realizowana jest modernizacja ul. Królowej Jadwigi oraz ul. 

Okulickiego w ramach zdobytych przez gminę środków finansowych z Rządowego Programu 

tzw.  „Schetynówki”.   Po  przebudowie  chodników  zostanie  położona  nowa  nawierzchnia 

asfaltowa na tych ulicach.  Jak wiemy w drogach tych biegnie kanalizacja   i  co kawałek 
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napotykamy  na  studzienki  kanalizacyjne  i  stąd  moja  interpelacja  –  bardzo  proszę 

o  dopilnowanie  i  wyegzekwowanie  na  wykonawcy,  aby  studzienki  te  wykonano  równo 

z nawierzchnią drogi oraz zgodnie ze sztuka budowlaną, aby  nie dochodziło do sytuacji jakie 

mamy  obecnie,   gdzie  wyjeżdżamy  z  jednej  studzienki      i  wpadamy  w  następną, 

a bezpieczne przejechanie przez ulice Brzeska stanowi nie lada wyczyn.

3.  Kolejna  interpelacja  dotyczy  monitoringu,  a  ściślej  mówiąc  uszkodzonych 

dwóch kamer.

 Blisko dwa miesiące temu podczas burzy zostały uszkodzone dwie kamery podłączone 

do monitoringu miasta - jedna na Os. Ogrodowa, druga natomiast na Osiedlu Jagiełły. Zdaję 

sobie sprawę, iż muszą zostać załatwione sprawy związane z gwarancjami i tym podobne, 

ale  czy  nie  za  długo  trwają  te  działania.  Bardzo  proszę  o  przyspieszenie  tych  działań 

i ponowne zamontowanie tychże kamer.  

4.  Poruszę jeszcze jedną sprawę związaną z Przedszkolem Nr 4 na Os. Ogrodowa.

Na terenie Przedszkola ustawiony jest kontener na śmieci /odpady/, gdyż przy jego budowie 

zapomniano, że będą tutaj wytwarzane śmieci i odpady, które będą musiały być składowane, 

a  następnie  usunięte  i   nie  wybudowano  śmietnika.  Opłata  miesięczna  związana 

z  korzystaniem  z przedmiotowego kontenera jest dość wysoka wynosi blisko 200,oo zł, 

a należy zaznaczyć, iż opróżniany jest on jeden raz w  miesiącu. Analizując /porównując/ 

koszty  ponoszone  przez  podobne  przedszkola  należy  zauważyć,   że  jest  to  jedna 

z najwyższych opłat, ale nie tylko na ten problem należy zwrócić uwagę – niezmiernie ważną 

sprawą jest  bezpieczeństwo  i  higiena  związana  z  gromadzeniem i  usuwaniem odpadów 

/śmieci/.

Mając powyższe na uwadze w imieniu własnym, dyrekcji przedszkola oraz rodziców dzieci 

tam uczęszczających zwracam się z gorącą prośbą do Pana Burmistrza o wybudowanie 

niewielkiego śmietnika /boksu/ dla potrzeb przedszkola, dzięki któremu :

1) zmniejszą się koszty związane z wywozem odpadów /śmieci/,
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2) zostaną  zapewnione  warunki  higieniczne  związane  z  gromadzeniem  i  ich 

usuwaniem. 

Miejsce  usytuowania  takiego  śmietnika  można  zaplanować  w  koncepcji  rozbudowy 

przedszkola opracowanej przez Architekta Brzeska.

Radny Adam Kwaśniak zgłosił interpelacje o treści:
Na prośbę  mieszkańców  osiedla  Ogrodowa,  zwraca  się  z  prośbą  o  interwencję 

u właściciela ogródka piwnego „U Komara” .Według skarżących się klienci tego ogródka  nie 

zachowują ciszy nocnej i  dewastują pobliskie mienie min. Samochody. W związku z tym 

mieszkańcy oczekują ,aby w tym rejonie  zamontowano kamerę  monitorującą  ta część 

osiedla by w godzinach  nocnych policja  częściej  patrolowała ten teren,  a także sprawą 

zainteresowała się komisja alkoholowa.

Radny Franciszek Brzyk zgłosił interpelację o treści:

W związku z  częstymi  pytaniami  ze  strony  pracowników administracyjno –  obsługowych 

szkół i przedszkoli Gminy Brzesko chciałbym zadać następujące pytania. Na jakim etapie 

jest wdrożenie regulaminu wynagradzania tych pracowników. Od kiedy będzie obowiązywał? 

Czy  w  związku  z  przedłużającą  się  sprawą  podwyżek  dla  tych  pracowników,  są 

zagwarantowane  mechanizmy  mające  na  celu  wyrównanie  zaległości  za  miniony  okres, 

ponieważ środki na zwiększone wynagrodzenia były zaplanowane w budżecie od 1 stycznia 

2009 a rozporządzenie nie daje możliwości aby regulamin obowiązywał z data wsteczną.? 

W  ostatnim  okresie  czasu  podczas  prac  Komisji  Oświaty  oraz  ostatnio  również  Komisji 

Finansowej  RM,   pojawiała  się  sprawa  regulaminu  organizacji  pracy  szkół  i  przedszkoli 

prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko.  Starałem  się  przyjrzeć  temu  dokumentowi  z  roku 

bieżącego i oto co zauważyłem.

Pan  Burmistrz  w  sprawozdaniu  ze  swojej  działalności  w  okresie  międzysesyjnym 

przedstawionym  w  dniu  30  kwietnia  2009  roku  przedstawił  w  wykazie  zarządzeń  m.in. 

Zarządzenie Nr 73/2009 z 20 kwietnia w sprawie ramowego regulaminu organizacji pracy 
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szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko w roku 

szkolnym 2009/2010.

Integralną częścią tego zarządzenia jest właśnie wspomniany regulamin.

Na spotkaniu z dyrektorami w dniu 27 kwietnia regulamin ten był  omawiany jednak jako 

materiał  roboczy.  Na  sesji  w  dniu  30  kwietnia  Przewodniczący  RM  przedstawił  pismo 

(protest) dyrektorów przedszkoli w sprawie norm zatrudnienia intendentów, które zawarte są 

w  regulaminie.  Regulamin  dotarł  do  dyrektorów  drogą  mailową oraz  pocztą  wewnętrzną 

w dniu 8 maja (piątek). Termin oddania arkuszy organizacyjnych sporządzanych w oparciu 

o  ten regulamin  upływał  w dniu  11 maja  (poniedziałek).  Zgodnie  z  zapisami  regulaminu 

arkusze pracy szkół będą zatwierdzane przez Naczelnika WEKiS w terminie do 30 maja 

2009  roku.  Harmonogram  zatwierdzania  arkuszy  miał  być  podany  dyrektorom  szkół  do 

wiadomości w terminie późniejszym. Do tego stanu rzeczy mam następujące pytania:

Jaki był załącznik do zarządzenia Pana Burmistrza z dnia 20 kwietnia i dlaczego nie został 

doręczony dyrektorom zaraz po wydaniu zarządzenia?.

Od czego odwoływały się Panie dyrektor przedszkoli skoro normy zatrudnienia intendentów 

zawarte w nim są takie jak chciały?.

Jak  dyrektorzy  szkół  mają  podjąć  ewentualne  kroki  w  zakresie  spraw kadrowych,  skoro 

w dniu dzisiejszym nie mają zatwierdzonych arkuszy a wyjeżdżają na 3 – dniowe szkolenie 

zorganizowane przez WEKiS?.

Czy regulamin nie może być wcześniej przedstawiany Komisji Oświaty aby radni mogli się 

przyjrzeć temu co zawiera, w kontekście chociażby pism które wpływają nieraz ze szkół?.

Zapytania radnych :

Radna Maria Kucia zapytała – co zrobić, aby osoby posiadające legitymacje wystawione 

przez PCPR  o swojej niepełnosprawności  mogły korzystać z ulg w naszych autobusach. Te 

legitymacje  w  Brzesku  nie  są  respektowane  w  czasie  kontroli  biletów,  są  natomiast 

respektowane  na terenie innych gmin. W związku z tym  wszystkie osoby posiadające takie 

legitymacje są zmuszone  do wykupienia biletu lub zapłacenia kary za przejazd bez ważnego 

biletu.
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Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk –  w  tym  przypadku  należy  zmienić  Uchwałę  Rady 

Miejskiej, nigdy wcześniej nie było takich zwolnień  na podstawie legitymacji z PCPR, ale 

zwolnienia w stosunku do innych osób były stosowane. Każde miasto reguluje te zasady 

własnymi  aktami  odrębnymi.  Wg.  posiadanej  wiedzy  przekazanej  od  Pana  inspektora 

Matrasa Rada Miejska  nigdy nie wprowadzała takiego typu ulg, nie było nawet dyskusji 

w tym temacie. Może należałoby pojąć dyskusję z Panem Prezesem MPK, który powinien 

być  takim  wnioskodawcą.  Temat  będzie   zgłębiany  i  napewno  niedługo  pojawi  się  na 

komisjach.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała:

1) w lesie Szczepanowskim zalegają ogromne ilości śmieci,  co się tam dzieje 

tego się nie da opisać, radna uważa że policja winna sprawdzać, kto te śmieci 

wyrzucił,  bo  przecież  można  dojść  kto  je  tam wyrzucił.  W workach ludzie 

wyrzucają  rożne  rzeczy   i  zaglądając  do  nich  łatwo  można  taką  osobę 

zidentyfikować. Może lekarstwem  na to byłoby zamkniecie drogi przez las dla 

ruchu samochodowego,  bo są to tak dużych gabarytów śmieci, że nikt ich 

z  siatki  nie  wyrzuci  tylko  musi  wjechać samochodem. Wiele  ludzi  tą  trasą 

jeździ na rowerze, biega, może warto by  się  zastanowić  jak temu zapobiec?.

2) Ulica  św.  Anny  w  Jadownikach  -  czy  będzie  tam  w  niedługim  czasie 

przeprowadzony remont nawierzchni,  aby  usunąć dziury,  które są w tym 

miejscu tragiczne, a jest to teren jak najbardziej spacerowy i rekreacyjny?.

Radny Józef Kubas zapytał:

1) kiedy będą malowane znaki drogowe poziome na jezdniach. W tej chwili w Brzesku 

znajdują się wg. mojego rozeznania  z godziny 16 - tej  dnia wczorajszego tylko dwa 

znaki - przedstawił gdzie się znajdują. Zgłasza ten problem ponieważ  wiele z tym 

kłopotów mają kierowcy spoza Brzeska, są to może szczegóły,  ale bardzo ważne 

z punktu widzenia kierowców. 
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2) Jak  wygląda  stan  sanitarny  toalet  w  naszych  placówkach  szkolnych  (radny 

przedstawił artykuł w tym temacie z GK).

Radny Adam Smołucha  ustosunkował się do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok – są zapisane w uchwale zmiany dot. wydatków 

związanych z budową  chodników  w Jadownikach. Zmiany te dotyczą zdjęcia  środków na 

budowę chodnika przy ulicy Witosa i ulicy Podgórskiej, czy w związku z tym są jakieś dalsze 

plany co do budowy tych chodników i kiedy te środki  na ich realizację znajda się w budżecie 

ponownie. Przy tej  okazji  zwrócił  uwagę na budowę chodników na wsi.  W chwili  obecnej 

budujemy w mieście  tych chodników dużo,  ale na terenach wiejskich  wygląda to trochę 

gorzej i tak jest np. w Jadownikach przy ulicy Staropolskiej,  gdzie zlokalizowane są dwie 

szkoły  -  podstawowa i  gimnazjum.  Jest  tam taka sytuacja,  że nie ma po żadnej  stronie 

chodnika, brak jest poboczy. Zwracaliśmy  na to uwagę wielokrotnie na sesjach  i chciałbym 

by przy konstruowaniu  budżetu, ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do 

tych szkół  ten chodnik winien tam być zlokalizowany i powinny się na to znaleźć pieniądze. 

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk –  zabrał  głos  w  temacie  zaśmiecania  miasta.  Trwa 

kampania  reklamowa  do  wyborów  i  nagminnie  są  obklejane  plakatami   nowe  wiaty 

przystankowe np. przystanek w Okocimiu  jest  pomalowany czarnym sprayem, jest to czysty 

wandalizm  to co się w tym temacie dzieje i robi. Policja oczywiście nie reaguje, bo i po co, 

a jest to przecież niszczenie mienia publicznego  i te wszystkie przykłady  podane  o tym 

świadczą. Policja nie będzie jeździć po lesie i grzebać w workach ze śmieciami,  bo nie mają 

nawet  na paliwo, aby jechać na interwencję. Proszę o przedstawienie  propozycji wraz z 

kalkulacją dotyczącą kosztów   utworzenia straży miejskiej, od tego tematu nie uciekniemy, a 

być może będzie ładniej i czyściej?.

Sołtys Jadownik Jerzy Gawiak  ustosunkował się do tematu wyrzucania w lesie  śmieci. 

Złapanie  osób wyrzucających śmieci  do  lasu jest  bardzo ciężkie,  nie jeden raz  byliśmy 

z dzielnicowym w lesie i grzebaliśmy  w tych śmieciach. Na terenie Jadownik z tego tytułu 
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zostały  już  ukarane  3  osoby   za  to,  że  nielegalnie  te  śmieci  wywozili,  bo  znaleźliśmy 

w śmieciach ich adresy. W wielu przypadkach jest tak, że  nie ma możliwości znalezienia 

żadnego adresu.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek  stwierdziła, że osobiście jest za propozycją utworzenia 

straży miejskiej, ale policja winna przyłożyć się do swoich obowiązków  i sprawdzić te śmieci 

w lesie. Wiem, że to jest trudne i nie w każdym się coś znajdzie,  ale  może kara będzie 

nauczką dla innych,  bo zanim powołamy straż miejską to do tego czasu   w tym lesie nie 

będzie już nic oprócz śmieci.

Radny Stanisław Góra stwierdził, że może faktycznie straż miejska rozwiąże ten problem 

w mieście, ale nie na wsi. Po wyborach Urząd winien wystąpić do wszystkich Komitetów 

Wyborczych  o usunięcie plakatów po wyborach. Ten problem dotyczy nie tylko do wyborów 

do europarlamentu, ale w ogóle wyborów, aby po zakończeniu akcji wyborczej miejscowości 

były  uporządkowane.

Ad. 5.   Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

Anna Lubowiecka sołtys wsi Szczepanów – poruszyła temat  w sprawie, która powraca 

jak bumerang w tym roku tj. szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Wiem, że w roku 

ubiegłym były podejmowane działania ze strony gminy,  a efektów nie ma żadnych. Ostatnie 

interwencje mieszkańców są bardzo liczne, już odebrała kilkanaście zgłoszeń od rolników 

i musi powiedzieć że oburzenie mieszkańców jest bardzo duże ponieważ  rolnicy ponoszą 

koszty, pracują ciężko na tych swoich poletkach i ich praca idzie na marne. Poprosiła jeżeli 

by to było możliwe, aby zainterweniować by jakaś poprawa na przyszłość była. 

Marian Czarnik sołtys wsi Wokowice – poparł stanowisko pani sołtys ze Szczepanowa, 

u nas w Wokowicach jeszcze gorsza sytuacja jest,  bo dziki w tej chwili podchodzą pod same 

domy  i to w dzień. Mieszkańcy zaczynają się bać. Grządki, które ludzie mają koło domu 

w  tej  chwili  są  zrujnowane  całkowicie.  Próbowałem  pomóc  tym  ludziom  rozmawiając 
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z łowczymi i leśniczymi, oni oczywiście odpowiadają krótko nie mamy pieniędzy na odstrzał. 

Odstrzał był zwiększony myśmy go wykonali i  na tym się temat kończy. Na dzisiaj ludzie 

składają wnioski  z czego  nic nie wychodzi. Może by się szanowna rada  zastanowiła czy 

może finansowo pomóc tym ludziom którzy są bardzo poszkodowani. Może należy się w tej 

sprawie zwrócić do Instytutu Rolnictwa lub Firmy Ubezpieczeniowej, no bo sprawa się nasila 

a koła łowieckie rozkładają ręce.

Rolnicy pytają gdzie mają w tym roku sprzedać płody rolne, a szczególnie zboże. Bardzo 

złym echem  odbiła  się  likwidacja  „Bacutilu”,  który   na  naszym terenie  skupował  zboże. 

Ludzie  mają  zboże nie  sprzedane  z  ubiegłego roku,  nadchodzi  okres  żniw   na  naszym 

terenie  w  ogóle  nie  ma  żadnego  skupu  zboża,  może   komisja  Gospodarki  Komunalnej 

i  Rolnictwa  zastanowiłaby  się  nad  tym  tematem,  może  należy  dogadać  się 

z przedsiębiorcami zajmującymi się gospodarką żywnościową, aby ktoś na naszym terenie 

skup zboża otworzył.

         Na poprzedniej sesji  wspominałem o  fakcie złożenia wniosku  „remizy małopolskie”.

25 maja odbyło się posiedzenie SWM, gdzie wybrano nasz wniosek  na remont remizy OSP 

w Jadownikach  otrzymaliśmy kwotę 38.800  złotych. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do wniosku sołtys Lubowieckiej i sołtysa Czarnika 

dot. szkód wyrządzanych przez dziki. Ten temat jest poruszany prawie na każdym  zebraniu 

wiejskim w sołeckich, zastanawialiśmy się jak rolnikom można pomóc. Tak naprawdę pomoc 

gminy w tym przypadku jest bardzo ograniczona i dlatego apel do posła Jana Musiała, aby 

przy pracach nad odpowiednimi  ustawami przedstawić jakąś propozycję zmian,   bo  ten 

temat się  nasila bardzo mocno, my sami nie jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać. 

Ludzie coraz mniej pól obrabiają dzikich zwierząt jest coraz więcej  i  ten problem się po 

prostu nasila.

Głos zabrał Poseł Jan Musiał odniósł się w swoim wystąpieniu do tematu  związanego z ze 

zgłaszanymi przez sołtysów postulatami dot. wyrządzanych  przez  dzikie zwierzęta szkód 

w uprawach rolnych, jak przebiegają prace legislacyjne w sejmie z tym związane.  Temat 
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wyrządzanych szkód przez dziką zwierzynę  był  niedawno omawiany na komisji  Ochrony 

Środowiska  ,której  jestem  członkiem.  Był  obecny  łowczy  kraju  w  tej  chwili  przyjmujemy 

dezyderat  związany   z  łowiectwem  w  Polsce.  Oczywiście  stan  łowiectwa  w  Polsce  w 

porównaniu  z  innymi  krajami  jest  w  dobrej  kondycji  bardzo  dobrze  jest  prowadzona 

gospodarka  łowiecka  i  tak  zostało  to  ocenione  przez  różne  instytucje  i  przez  posłów. 

Głównym problemem który pojawił się  w omawianiu że niektóre Koła Łowieckie  brakuje im 

na  odszkodowania   związane  ze  szkodami  wyrządzonymi   przez  zwierzynę  łowną.Jest 

prawdą to również, że  populacja właśnie dzików które  bardzo dużo w tej chwili wyrządzają 

szkód , to też było omawiane. Stan prawny na dzień dzisiejszy  wszystkie koła łowieckie 

mają  swoje  fundusze to  są  stowarzyszenia  ,  podlegają  nadzorowi  Ministerstwa  Ochrony 

Środowiska , ale są to stowarzyszenia mające osobowość prawną  , które mają swoje środki 

na   to  że  mają  zgodnie  z  literą  prawa  obowiązek  wypłacać  odszkodowania  .Po 

przeanalizowaniu  sytuacji to akurat w Małopolsce  nie było tego typu problemu aby  koła 

łowieckie były na granicy bankructwa  i nie mogły tych odszkodowań wypłacać. Gdzie indziej 

w kraju sytuacja jest poważna ponieważ  niektóre koła łowieckie nie mają na tyle środków  że 

wnioskowały  o  zmianę  ustawy  prawo  łowieckie  aby  z  budżetu  państwa  tego  typu 

odszkodowania  były  wypłacane.  Jest  to  trudne  prawnie  ponieważ  koła  łowieckie   mają 

osobowość  prawną  ,  samorządy  też  nie  mają  do  tego  tytułu  prawnego   aby  płacić  te 

odszkodowania , więc jest pewien problem w skali kraju  związany z kołami łowieckimi , ale 

jeszcze raz powtarzam nie słyszałem aby na terenie małopolski  koła łowieckie nie miały 

funduszy  na  odszkodowania  .Drugi  problem który  się  pojawił   i  jest  on  też  związany  z 

dochodowością kół łowieckich  i nad tym pracujemy w tej chwili że zwierzyna upolowana  w 

skupie na dzień dzisiejszy jest tak tania  i te koła łowieckie nie mają dużych dochodów a w 

sklepach  ta zwierzyna jest tysiąc krotnie droższa i to jest pewna patologia. Jeżeli kilogram 

dziczyzny kosztuje w skupie 50 groszy  a np. w sklepie 30 złotych  ten sam kilogram  no to 

jest cos nie tak .Chcemy zrobić tak aby restauratorzy mogli kupować bezpośrednio , zresztą 

był  również  wniosek  kół   aby  same  koła  łowieckie  mogły  przetwarzać  i  sprzedawać 

dziczyznę.  Dzisiaj  się dowiedziałam  że w małopolsce  również jest  ten problem,  a jeśli 

chodzi o dzisiejsze prawo to koła łowieckie mają płacić odszkodowania.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka poprosił, aby wypowiedział się w tym temacie przedstawiciel 

koła łowieckiego, radny Milewski.

Radny  Stanisław  Milewski przypomniał  że  działającemu  w  gminie  Brzesko  kołu 

Łowieckiemu, które zajmuje się wypłatą odszkodowań z  tytułu szkód wyrządzonych przez 

dziką zwierzynę, już w ubiegłym roku  brakowało pieniędzy na wypłatę odszkodowań. Nie 

płacą bo nie mają z czego i nie ma się co oszukiwać.

Poseł Jan Musiał odniósł się do wypowiedzi radnego Milewskiego i powiedział, że pierwszy 

raz o tym słyszy i przekaże te opinie na właściwych komisjach.

Sołtys  wsi  Sterkowiec  Józef  Witek   ustosunkował  się  do  tematów  związanych   ze 

szkodami wyrządzanymi przez dziką zwierzynę, wyrzucanych śmieci do lasu przez osoby 

zbierające  złom  oraz   remontu  poboczy  ulicy  Sosnowej  w  Sterkowcu.  Pobocza  zostały 

wysypane żwirem i  jeżeli   przyjdzie  jeszcze jedna ulewa to  cały   piasek  spłynie  na dół 

pozatyka mostki i zaleje dwa domy na końcu ulicy  Sosnowej. Przeprowadził w tym temacie 

rozmowę z Panem Wołczyńskim,  ale jak na razie nie ma widoków na załatwienie problemu. 

Ad.6.   Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 
                                              Zapytań brak.

Ad.7.  Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od   
           ostatniej sesji.

Brak pytań do przesłanego w materiałach na sesję sprawozdania – stanowi załącznik do 

protokołu.

Ad.8.  Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 
           ostatniej sesji.
              Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Grzegorz Wawryka.
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Ad.9.    Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej 
             za okres od ostatniej sesji.

Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji :

1. Adam Kwaśniak  Komisja  Prawa Porządku  Publicznego  i  Promocji   oraz  Kapituła 

Przyznawania Tytułów Honorowych;

2. Katarzyna Pacewicz – Pyrek Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa;

3. Maria Kądziołka Komisja  Rewizyjna; 

4. Mirosław Wiśniowski Komisja Gospodarki Finansowej; 

5. Józef Kubas Komisja Oświaty Kultury i Sportu; 

6. Jadwiga Kramer Społeczna Komisja Mieszkaniowa. 

Poseł Jan Musiał zachęcił i zaapelował do wszystkich o udział w najbliższych wyborach do 

Europarlamentu w dniu 7 czerwca 2009 roku .Poseł Musiał przybliżył nad jakimi ustawami  w 

chwili obecnej pracują komisje  rządowe. Jeśli chodzi o stan budżetu w związku z obecnym 

kryzysem , dopiero w miesiącu czerwcu będziemy mieć poważną dyskusję  na temat stanu 

budżetu  i  gospodarki  polskiej  ,ponieważ  dopiero  w  czerwcu  lub  lipcu  będziemy  mieć 

wiadomości na temat  ostatecznych wpływów związanych z podatkami  z rozliczeń z US 

teraz są zwroty .Na dzień dzisiejszy ta informacja jest ale jest ona nie pełna .Dyskusja na 

temat budżetu ,spadku PKB itd. Jest jeszcze przedwczesna , dużo było emocji wokół tego że 

już powinniśmy zaczynać tą dyskusję , ale wszyscy wiedza i skarbnicy gmin również że tego 

typu nowelizacja  budżetowa jest zasadna  i  jest potrzebna ale dopiero po ostatecznych 

rozliczeniach  ,  które  wpływają  do  Ministerstwa.  Na  dzień  dzisiejszy  mogę  tylko  tyle 

powiedzieć ,ze Polska według analizy  z którą mamy do czynienia teraz  najlepiej wychodzi z 

kryzysu ,czyli ograniczenie wydatków, redukcja deficytu  okazała się trafna .Powiększanie 

deficytu państwa, który byłby bardzo drogi  jeżeli chodzi o spłatę i odsetki byłby nie zasadny 

w przypadku Polski a stan złotówki  nie pozwolił na dodatkowe powiększenie deficytu ,który 
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latami  byśmy spłacali.  To  było   wyzwanie  ,  jedynie  Minister  Rostowski   spośród innych 

krajów zdecydował się  na taką politykę  deficytu i okazuje się  to skuteczne , ponieważ inne 

kraje które powiększyły deficyt  w obliczu kryzysu światowego  bo takie  państwa jak Czechy, 

Słowacja ,Anglia Irlandia ,Niemcy  mają dużo  większy spadek deficytu  w tej chwili niż my.

Więc już to pokazuje że ta polityka była słuszna  a liczby  i  cyfry nie kłamią.  Następna 

sprawa która jest bardzo istotna  , pytałem się  tutaj pani skarbnik , na szczęście na dzień 

dzisiejszy jeszcze nie ma załamania jeśli chodzi o wpływy z PIT, i to mnie cieszy że w gminie 

Brzesko jeszcze nie widać tych zjawisk które obserwujemy .Następna sprawa która niedługo 

dotknie wszystkie gminy  dosyć poważnie jest ustawa o gospodarce odpadami , ważą się 

losy  czy  gminy  będą  właścicielami  odpadów   czy  będzie  to  automatyczny  prawie 

obligatoryjny  podatek  śmieciowy  i ja optuję za tą wersją , Minister Środowiska również  ale 

Ministerstwo Gospodarki jak narazie na to się nie zgadza ,zobaczymy w czerwcu lub w lipcu 

będziemy wówczas wiedzieć czy tak zwany podatek śmieciowy .On ma takie plusy że można 

likwidować przez to dzikie  składowiska  bo każdy będzie zainteresowany tym aby płacić 

podatek śmieciowy i nie będzie zainteresowany  tym aby te śmieci wyrzucać  tylko gmina 

będzie miała obowiązek odebrać te śmieci  .Ostatnim tematem jaki  omówił poseł Jan Musiał 

,  istotny  nie  tylko  dla  samego Brzeska ale  i  regionu  to  temat  budowy autostrady  ,  jak 

przebiega  proces  przygotowania  inwestycji   oraz   budowy  autostrady  .Jeżeli  ostateczne 

pozwolenie  na  budowę  wg.  tej  nowej  już  ustawy  plus  rozstrzygniecie  przetargu  na 

wykonawcę i inne , to prawdopodobnie w miesiącu wrześniu lub październiku  te sprawy się 

domkną to w miesiącach październik –listopad winna być wbita pierwsza łopata  budowy 

autostrady do Tarnowa przez Brzesko  z węzłami  autostradowymi  w Bochni,  Brzesku i 

Tarnowie  .Jest  jednak  problem  na  dzień  dzisiejszy  z  finansowaniem  łączników 

autostradowych i jeżeli nawet procedury przygotowania  tych inwestycji rusza teraz to i tak w 

czasie nie będzie można ich zsynchronizować  z budową autostrady ,czyli autostrada będzie 

budowana  z węzłami szybciej  i te węzły będą połączone z drogami istniejącymi .W Brzesku 

będzie to połączenie z drogą  powiatową która  prowadzi na Okulice  a na południe będzie 

połączone przy ulicy Gajowej z ulicą Leśną .W tej chwili jest walka o to aby znaleźć środki 

finansowe  , na ten temat  prowadzimy szerokie rozmowy  , nie tylko chodzi o Brzesko ale  o 
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cały  kraj  z  jakich  funduszy  te  łączniki  finansować  .Padła  pewna  odpowiedź  że  ze 

„Schetynówek” to  jest  ten fundusz który  co roku Minister  Schetyna przeznacza na drogi 

lokalne , gdyby tak się nawet stało to będzie to zbyt mała kwota  , ten problem musimy 

rozwiązać .Mamy nadzieję że prace przygotowawcze do budowy autostrady przez Brzesko w 

tym roku się rozpoczną ale i tak będą one opróżnione z przyczyn formalnych .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do wypowiedzi posła Jana Musiała - trudno 

sobie wyobrazić,  aby powstał u nas zjazd z autostrady, a nie było łącznika,  bo żaden TIR 

na tą chwilę przy aktualnej drodze Leśnej  nie przejdzie. Będzie ich zbyt dużo i droga takiej 

ilości  samochodów  nie   pomieści.  Będziemy  mieli  z  tego  tytułu  kłopoty.  Zaapelował  o 

uzmysławianie tego faktu GDDPiA. Bochnia nie będzie miała  tego problemu, bo nie ma 

zjazdu na Nowy  Sącz  i wówczas będziemy się zamartwiać co z tym problemem zrobić. 

Następnie  przewodniczący  odniósł  się  do  wystąpienia  posła  Jana  Musiała  w  temacie 

związanym z   deficytem  budżetowym  państwa. Efektem tego deficytu jest to, że w trakcie 

sesji przychodzi do nas przedstawiciel policji, który informuje nas, że pieniądze na paliwo dla 

Policji  w Brzesku skończyły  się  już  w  miesiącu  kwietniu  i  są  wnioski  do  Rady Miejskiej 

o  przekazanie  środków  na  paliwo.  A  my  z  czego  mamy  za  to  zapłacić?  Tylko  przez 

zadłużanie gminy. Jest to nieuczciwe.

Poseł Jan Musiał  - kryzys dotknął cały świat i Polskę również. Również w Polsce sytuacja 

nie  jest  wesoła,  to  są  naczynia  połączone,  tylko  relatywnie  na  szczęście  Polska  z  tego 

wychodzi  jak najlepiej. Nie znaczy to, że wszystkie   tego typu instytucje jak np. policja  czy 

administracja  zespolona  nie  mają  dzisiaj  kłopotów  w  finansowaniu.  Na  dzień  dzisiejszy 

widzimy, że najlepiej radzą sobie samorządy,  co nie znaczy, że mamy kłopoty z budżetem 

i jest to  jasne dla wszystkich przedsiębiorców. Obroty przedsiębiorstw spadają o około 20 %. 

W  tej  chwili  jest  przygotowywana  ustawa,  gdzie  pracodawcy  będą  mogli   bez  żadnych 

konsekwencji wysyłać na częściowe  bezpłatne urlopy,  aby nie zwalniać ludzi, jak również 

częściowo te urlopy mają być dofinansowane z budżetu państwa. Jeszcze raz powtarzam, 
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że   te  kłopoty  z  łącznikami,  czy  też  kłopoty  policji,  które  są  znane  nam  są  związane 

z kłopotami budżetowymi  i nie dotyczy to tylko Polski, dotyczy to  niestety całego świata. 

Radny Tadeusz Pasierb zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

czym się kierowała  Komisja stawiając wniosek o zmianę inkasenta w Sołectwie Jadowniki ?

Radna Maria Kądziołka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna została 

zobligowana do przeprowadzenia kontroli  finansowej sołectwa Jadowniki. Kontrola została 

przeprowadzona został spisany protokół. Sam protokół nie zawiera wszystkiego, dodatkowe 

materiały stanowią  protokoły  z posiedzeń Rady Sołeckiej. Każdy z nas pełniący  funkcje 

społeczne winien wykazywać się szczególną uczciwością,  szczególną sumiennością.  Aby 

być  inkasentem  trzeba  być  człowiekiem  uczciwym  i  trzeba  uczciwie  rozliczać  się 

z  powierzonych środków pieniężnych i  zadań.  Niestety  wyszła taka sytuacja w sołectwie 

Jadowniki, że nie zostały rozliczone pewne środki, w protokole państwo tego nie znajdziecie, 

natomiast  dodatkowe  materiały  tj.  protokoły  z  posiedzeń  Rady  Sołeckiej  pokazują  całe 

zagadnienie.  Nie zostały  rozliczone środki  z działań takich jak np.   ze zorganizowanego 

sylwestra, czy z pikniku. Rada Sołecka, niestety  do ostatniego momentu przed zebraniem 

wiejskim  nie otrzymała rozliczenia. Rolą osób, które pełnią funkcje  społeczne, a więc nas 

jest naprawdę uczciwe działanie, a szczególnie działania związane z rozliczaniem się. Stąd 

wniosek  Komisji  Rewizyjnej,  skierowany do pana przewodniczącego o  przygotowanie na 

najbliższą sesję takiego projektu uchwały. 

Głos  zabrał  sołtys  wsi  Jadowniki  Jerzy  Gawiak odniósł  się   do  wypowiedzi 

przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  –  jeżeli  jedna  osoba  w  radzie  ma  jakiekolwiek 

zastrzeżenia,   to  nie  znaczy,  że  jest  to   cała  rada,  ponieważ  wszystkie   środki  zostały 

rozliczone,  a jeden z członków rady otrzymał rozliczenie do ręki, ze wszystkich środków 

jakie tylko były tak, że ja nie wiem.
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Radna Maria Kądziołka advocen do wypowiedzi Pana Sołtysa, z wypowiedzi jakie padły na 

posiedzeniach Rady Sołeckiej,  wynika,  że   nie  zostały  rozliczone środki  przynajmniej  do 

momentu   Zebrania  Wiejskiego.  Nawet  na  Zebraniu  Wiejskim  nie  zostało  wspomniane 

kompletnie nic  w sprawozdaniu Pana Sołtysa, że takie imprezy  były organizowane i nie było 

przedstawionego rozliczenia. Przedstawiłam Państwu  stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że kontrola w sołectwie Jadowniki odbyła 

się na wniosek wszystkich członków Rady Sołeckiej.

Radna Maria Kądziołka ustosunkowała się również do stwierdzenia  Pana Sołtysa Gawiaka, 

że jeden z członków Rady Sołeckiej  wnosił  zastrzeżenia do rozliczeń, jest to  nieprawda, 

w  posiedzeniach  zespołu  kontrolnego  uczestniczyli  prawie  wszyscy  członkowie  Rady 

Sołeckiej,  a część z nich wypowiadała się  w tym zakresie. Są spisane protokoły z tych 

posiedzeń,  wyraźnie tam są artykułowane  do Pana zastrzeżenia, których do końca nie 

potrafił Pan wyjaśnić.   

Ad.  10.  Prezentacja  historyczna   Sanktuarium  Szczepanowskiego   przez 

Kustosza Bazyliki Księdza  Prałata Władysława Pasiuta. 

W punkcie tym zabrał głos Kustosz Bazyliki w Szczepanowie, Ks. Prałat Władysław Pasiut i 

przestawił  radnym,  zaproszonym  gościom  oraz  mieszkańcom  jej  historię  i  wręczył 

okolicznościowe upominki.

Po dokonanej prezentacji przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podziękował Ks. 

Proboszczowi  za dokonaną prezentację.

Na obrady RM przybyli  również  mieszkańcy wsi Szczepanów, którym poza porządkiem 

obrad głosu udzielił  Przewodniczący Rady i którzy zabrali głos w temacie  pilnej potrzeby 

budowy chodnika  przy ulicy Parafialnej i św. Stanisława w Mokrzyskach.
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W imieniu mieszkańców głos zabrała Pani Barbara Pala mieszkanka ulicy Parafialnej wsi 

Mokrzyska,  która  mając  na  uwadze troskę  o  bezpieczeństwo  mieszkańców przedstawiła 

pilną  potrzebę wybudowania chodnika przy tych dwóch ulicach. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  udzielił  szerokich wyjaśnień w tym temacie przybyłym na 

sesję mieszkańcom - jako gmina budujemy chodników i dróg bardzo dużo, szczególnie  w 

ostatnich latach środki przeznaczane na budowę chodników zostały podwojone. W tym  roku 

na  kilku  sesjach  dokładaliśmy  środki,  również  dzisiaj  będziemy  je  zwiększać  z 

przeznaczeniem   na  modernizację  dróg.  Nawet  przed  Państwa  pismem  jako  wnioski 

zebrania  sołeckiego z Mokrzysk  zleciliśmy wykonanie dokumentacji  ulicy Wiślanej  i jest 

w tej chwili wykonywana ta dokumentacja,  jest to główna droga przez Mokrzyska. W latach 

ubiegłych  za  bardzo  duże  pieniądze  zrobiliśmy  te  chodniki,  to  jest  największa  ilość 

chodników zrobiona w tym rejonie. Również przy drodze powiatowej,  mimo, iż nie jest to 

nasze zadanie  na ten rok przewidzieliśmy środki  i zadanie, które miało być zrealizowane w 

ciągu dwóch lat będzie zrealizowane w ciągu jednego roku.  To jest droga na Koziarnię. 

Pragnę  przypomnieć,  że  w roku  ubiegłym została  zakończona budowa chodnika  wzdłuż 

Bazyliki,  to  też jest  droga powiatowa, a gmina dołożyła środki.  Kiedy pismo od państwa 

wpłynęło, od razu działania podjęliśmy  i wystąpiliśmy do właściciela drogi, czyli do powiatu o 

to, aby w tym roku wykonał dokumentację. Którędy pójdzie chodnik  i jaki będzie szeroki, to 

już zdecydują projektanci. Jeśli powiat wykona dokumentację, to my zabezpieczymy środki, 

ponieważ mamy taką zasadę, że dopłacamy do dróg powiatowych, do budowy chodników 

50%.  Wszyscy  radni  są  za  takimi  działaniami.  Oczywiście  ten  odcinek  do  samego 

Szczepanowa jest  bardzo długi, więc miejmy świadomość, że tego zadania nie zrobimy  w 

ciągu  roku.  Natomiast,  jeśli  będzie  wykonana  dokumentacja  na  chodnik,  to  my 

zabezpieczymy część środków na tą inwestycję. Jeśli  powiat dołoży swoich środków, /bo 

będzie  to  realizował  najprawdopodobniej  powiat  jako  właściciel/,  my  udział  własny 

zabezpieczymy,  tak  jak  zabezpieczamy  przy  wszystkich  drogach,  a  takich  dróg,  gdzie 

występuje bardzo duży ruch jest  w gminie bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, w tym roku 
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i  roku  poprzednim  zwiększyliśmy  środki   i  te  środki  na  budowę  chodników będą  coraz 

większe. Państwa prośba na pewno w najbliższym czasie będzie zrealizowana.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zwrócił uwagę, że w sprawozdaniach z komisji padły 

informacje,  że  państwa  wniosek   był  analizowany  na  wszystkich  komisjach.  Komisje 

przychyliły się do wniosku i jeżeli będzie odzew ze strony powiatu, to z naszej  strony jest już 

formalna zgoda,  aby  dołożyć  50 %  i jest to już tak, jakby nieoficjalnie zatwierdzone. My 

będziemy czekać  już  na  realizacje  zadania.  Następnie  przewodniczący  odpowiedział  na 

zapytania mieszkańców dot. przerwanego remontu pobocza drogi  oraz braku odpowiedzi na 

złożone pisma.

Burmistrz Grzegorz Wawryka dodał do wypowiedzi  Pani Barbary Pala – w tym miejscu 

rzeczywiście jest duże obciążenie ruchem,  natomiast nie jest prawdą, że inne drogi nie są 

obciążone. W każdej miejscowości naszej gminy są drogi gminne, drogi powiatowe, drogi 

wojewódzkie i  krajowe i wypadków się zdarza dużo. My rozumiemy państwa potrzeby   i 

dużo inwestujemy, ale nie mówmy, że gdzie indziej są drogi mniej ważne i jest tam mniejszy 

ruch.  Jeśli  byśmy przeprowadzili  analizę natężenia ruchu to okazałoby się,  że jest  dużo 

większe natężenie ruchu na innych drogach .Są radni z 9 sołectw i oni doskonale wiedzą 

jakie  jest  natężenie  i  każdy  radny  powie,  że  u  niego  też  tak  jest  i  będzie  miał  rację. 

Podwoiliśmy i znacząco zwiększyliśmy środki finansowe na modernizację dróg i chodników, 

co  potwierdzą  wszyscy  radni.  Jeszcze  dodatkowo  w  ciągu  roku   dokładamy środki.  Na 

ubiegłej  sesji  dołożyliśmy  kilkaset  tysięcy  złotych   na  dodatkowe  zadania  związane 

z inwestycjami drogowymi, na tej sesji też dokładamy, więc te chodniki i drogi, które byłyby 

później  za  kilka  lat   wykonane  zostaną  wykonane  wcześniej.  Musicie  również  państwo 

zrozumieć, że możliwości są ograniczone. Państwa wniosek jest przyjęty,  będzie wykonana 

dokumentacja i będziemy mogli zadanie realizować.

Ad. 11. Analiza poziomu nauczania języków obcych w szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych na terenie Gminy Brzesko.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał, że powyższy temat został 

bardzo dokładnie przeanalizowany przez Komisję Oświaty - poprosił o pytania radnych.

Głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty  Józef Kubas, w swoim wystąpieniu  poruszył 

zagadnienia związane z:

• Prowadzeniem zajęć i wyposażeniem pracowni dydaktycznej  w których prowadzone 

są lekcje języka obcego. Do nauczania języków musi  być odpowiedniej klasy  sprzęt 

gdyż musi  być idealna słyszalność wypowiedzi lektora tak aby to dziecko mogło 

odpowiedzieć  i jest to bardzo ważne .

• Podziału klas na grupy, Komisja Oświaty jest za tym, aby poszczególne klasy  były 

dzielone na grupy  w czasie zajęć z języka obcego. U nas w gminie przyjęta jest taka 

opcja, że 25 dziecko w klasie dzieli na grupy, a 24 już nie. Można by było w tym 

temacie dokonać jakiś rozwiązań, ale najpierw należy przypatrzyć się,  czy w każdym 

przypadku ten podział na grupy winien być dokonany tak dosłownie. Podział na grupy 

gwarantuje wzrost poziomu  nauczania naszych dzieci w szkołach języka obcego. 

• Bardzo  dobrze  się  stało,  że  został  wprowadzony   na  zakończenie  gimnazjum 

egzamin z języka obcego. Po wynikach będziemy wiedzieć jaki ten poziom nauczania 

języków obcych jest w naszej gminie i na co winniśmy zwrócić uwagę.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  -   z  dzisiejszej  dyskusji  nasuwa  nam  się  jeden 

wniosek. Rzeczywiście materiał ten przygotowany na sesję /gdy  się go czyta/ wzbudza 

ciekawość. Nie umie powiedzieć jakie będą dalsze  jego losy, ale powinien on trafić  do 

dyrektorów szkół        i winien się zderzyć z co jest w szkołach i niech dyrektorzy z tego 

wyciągną  wnioski.  Dyrektorzy  mają  swoje  budżety  ponadplanowe  dochody,   które 

wracają do szkół i mogą nimi swobodnie dysponować. Jeżeli dyrektor będzie wiedział co 

chce  z tymi  środkami  zrobić w przypadku języków obcych, to napewno je słusznie 

wykorzysta. Niech zapozna się z tym materiałem,  bo gmina stwarza całkiem przyzwoite 

możliwości do nauki języków obcych.
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Radny  Józef  Kubas  -  jest  zwolennikiem   podziału  na  grupy  i   nie  ulega  to  żadnej 

wątpliwości,   bo  np.  nauczyć  26  osobową  grupę  języka  jest  wielką  sztuką.  Jako  radni 

i członkowie Komisji Oświaty  widzimy to i o to postulujemy. Jest jeszcze drugi bardzo ważny 

wniosek, jeżeli się zdarzy, że np. jedno lub dwoje dzieci się wykruszy to należy prowadzić  tą 

grupę dalej,  bo wówczas możemy mówić o jakimś racjonalnym  efekcie. Dlatego też apel do 

Pana Burmistrza i bezpośrednio do władz, spróbujmy popatrzeć takim łaskawym okiem na te 

nasze wnioski. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – wszyscy przychylamy się do tego wniosku.

Radna Mieczysława Klimek -  w nauczaniu języka obcego bardzo ważną rolę odgrywają 

wymiany zagraniczne między szkolne, dlatego że uczą one właściwego akcentu. Zapytała - 

w jakim stopniu ta wymiana w naszej gminie jest realizowana?  Od wielu rodziców uzyskała 

informację,  że w naszych szkołach podstawowych  ma zostać wycofany język niemiecki, 

prosi o informacje w tym temacie, jeśli jest to prawda to jest tym faktem  oburzona, jest to 

nasz sąsiad i winniśmy się tego języka uczyć. 

Radny Franciszek Brzyk -  temat  ten był  na komisji  bardzo szeroko omawiany.  Zostały 

podjęte   wnioski,   które  zostały  skierowane  do  pana  burmistrza,  prośba,  aby  Wydział 

Edukacji  tego  dopilnował  i  ten  podział  na  grupy  został  zapisany  literalnie   w  nowym 

regulaminie. Aby nie było to w formie ustnej czy uzależnionej od pewnych czynników tylko 

aby było to zapisane. Następnie radny udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Klimek dot. 

wymiany edukacyjnej dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o wyposażenie sal lekcyjnych to ma 

nadzieję,  że  mówimy tutaj o sprzęcie, mówimy o pracowniach językowych,  które dyrektorzy 

mogą je urządzić  jeśli tylko mają je gdzie umieścić. Szkoły mają ograniczone możliwości 

lokalowe i  bazowe,  jeżeli  dyrektor  ma możliwości  i  zamieni   jakieś tam miejsce na salę 

językową i ją   w pełni później wykorzysta,  to nie ma żadnego problemu, bo pracownia 

językowa dzisiaj to nie jest już taki wysoki koszt, problem jest tylko taki, aby młodzież chciała 
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się  uczyć.  Ponadto,  radny   odpowiedział  na  zapytanie  radnej  Klimek  dot.  propozycji 

zniesienia nauczania w szkołach języka niemieckiego. 

Radny Adam Smołucha  stwierdził, w przedstawionym   materiale jest poruszony   problem 

pracowni językowych. Wydaje się zasadnym stworzenie jakiegoś harmonogramu, mogłaby 

się tym zająć Komisja Oświaty i Wydział Edukacji, chodzi o harmonogram tworzenia tych 

pracowni językowych i nakreślenia sobie pewnego terminarzu, który  by spowodował, że ta 

pracownia mogłaby powstać w każdej szkole, a z drugiej strony środki  budżetowe mogłyby 

być systematycznie na ten cel uruchamiane. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk –  idea jest  w jakimś sensie słuszna i  jeżeli  Wydział 

Edukacji  będzie  to  monitorował  i  sprawdzał,   to  będzie  wiedział,  czy  ten  program  jest 

potrzebny?.  A  jeżeli  nie  będzie  tego  robił,  to  należałoby  to  spróbować   pokierować 

przynajmniej  przez  komisje.  Zobaczymy  co  zostanie  przygotowane  do   budżetu  roku 

przyszłego i jakie będą wpływały wnioski ze szkół, bo też jest  odzwierciedleniem tego o 

czym rozmawiamy, czy ma jakieś przełożenie, czy tylko przyszliśmy sobie porozmawiać na 

ten temat.

Radny Adam Smołucha zwrócił  się  z  prośbą do Komisji  Oświaty,  aby nadzorowała ten 

temat.

Ad. 12.    Ocena Funkcjonowania MPEC w Brzesku. 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie oceniła działalności Spółki MPEC w Brzesku za rok 

2008.  Ocena  została  przeprowadzona  na  posiedzeniach  komisji,   co  znalazło 

odzwierciedlenie we wnioskach komisji. 

Prezes Spółki MPEC Adam Zydroń podziękował  Radzie Miejskiej za pozytywna ocenę 

SPÓŁKI MPEC za rok 2008, którą kierował wspólnie z Vice Prezesem Spółki śp. Edwardem 

Rozwadowskim. Dołoży wszelkich starań, aby bieżący rok był również pozytywny.
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Ad. 13.  Podjecie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok 

Skarbnik  Celina  Łanocha odpowiedziała  na  zapytanie  radnego  Smołucha  dot.  budowy 

chodników w Jadownikach.

Radny Adam Smołucha -  w uzupełnieniu wypowiedzi pani skarbnik  dodał, w dokumentach 

jakie otrzymaliśmy na sesję  jest informacja o rozstrzygnięciu przetargu na projekt budowy 

kanalizacji  południowej części Jadownik. Ulica Witosa znajduje się w tej części Jadownik 

w których będzie ten projekt  realizowany  jego sugestia  jest  taka,   aby te dwa projekty 

połączyć ze sobą i aby były one spójne, by potem się nie okazało, że wydajemy dwa razy 

pieniądze zupełnie niepotrzebnie.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk –  zapytał,  dlaczego  w  projekcie  uchwały  brak  jest 

zapisu  dot.  przeznaczenia  środków  finansowych  w  kwocie  35  tysięcy   na  zakup  unitu 

stomatologicznego  dla  potrzeb  PSP  Nr  3  w  Brzesku,  skoro  jest  to  wniosek  Komisji 

Rewizyjnej?.  

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że kolejna nowelizacja zgłoszonych wniosków 

do budżetu zostanie dokonana na kolejnej sesji RM, jeśli państwo podtrzymacie ten wniosek 

to go uwzględnimy. Jest natomiast w projekcie uwzględniony wniosek  o zakup szczepionek 

dla szpitala.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został przyjęty 

jednogłośnie  18 za – jak niżej

Uchwała nr XLIII( 285)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 27 maja 2009 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok.
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/uchwała stanowi załąćznik/

2) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
 
Radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek podziękowała  za  przyznanie  środków  na  remont 

chodnika przy ulicy Starowiejskiej. Poprosiła, aby w przypadku braku możliwości wykonania 

całego chodnika do granicy Jadownik to przynajmniej   dokonać podzielenia tej inwestycji 

w taki  sposób, aby  ta najbardziej  zniszczona część została naprawiona, a są tam dość 

głębokie dziury stwarzające zagrożenie dla przechodniów. Prośba mieszkańców osiedla, aby 

na  niebezpiecznych  zakrętach  zamontować   barierki  ochronne,  bo  kierowcy  nagminnie 

przekraczają prędkość.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został przyjęty 

jednogłośnie 17 za – jak niżej

Uchwała nr XLIII( 286)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 27 maja 2009 roku

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
/uchwała stanowi załącznik/

3)  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego,

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został przyjęty 

jednogłośnie  17 za – jak niżej

Uchwała nr XLIII( 287)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 27 maja 2009 roku

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Brzeskiego
/uchwała stanowi załącznik/
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4) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego,

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został przyjęty   

14 za, 3 wstrzymujące  jak niżej

Uchwała nr XLIII( 288)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy  finansowej   dla Powiatu Brzeskiego
/uchwała stanowi załącznik/

5)  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Województwa 

Małopolskiego,

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został przyjęty   

jednogłośnie 17 za, jak niżej

Uchwała nr XLIII( 289)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 27 maja 2009 roku

W sprawie udzielenia pomocy  rzeczowej    dla  Województwa Małopolskiego .
/uchwała stanowi załącznik/

6)   projekt uchwały w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Brzeska do zawarcia 
umowy, której skutkiem jest zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy 2009,

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został przyjęty   
jednogłośnie 17 za, jak niżej

Uchwała nr XLIII( 290)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Brzeska do zawarcia umowy, której skutkiem 
jest zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy 2009.

/uchwała stanowi załącznik/

7)   projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brzesku za rok 2008,

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został 
przyjęty   jednogłośnie 16 za ,jak niżej
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Uchwała nr XLIII( 291)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Brzesku za rok 2008,

/uchwała stanowi załącznik/

8)    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej 
       i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2008.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został przyjęty   

jednogłośnie 17 za, jak niżej

Uchwała nr XLIII( 292)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 27 maja 2009 roku

 /uchwała stanowi załącznik/

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzesku za rok 2008.

(uchwała stanowi załącznik)

9)    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
       w drodze przetargu.

Głos  zabrał  mieszkaniec  wsi  Mokrzyska  Pan  Stanisław  Kołodziej –  przybliżył  historie 

budowy budynku DL  Strażak w Mokrzyskach.  W tym budynku swoją siedzibę ma OSP 

Mokrzyska, która jest jednostką prawną i prowadzi swoją działalność w  oparciu o statut. 

Jeżeli RM podejmie decyzję, aby ten budynek sprzedać to sprzedajcie to państwo razem 

z nami, a gdzie my się  później podziejemy?

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, ten temat był wielokrotnie omawiany w roku 

ubiegłym,  w tym celu zostało zwołane zebranie w Mokrzyskach i taka była wola zebrania, 

aby ten obiekt sprzedać. Zadeklarowano, że środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na 
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inwestycje  na  terenie  Mokrzysk  i  ja  to  podtrzymuję.  Po wielu  dyskusjach ustaliliśmy,  że 

należy  coś  z  tym  budynkiem  zrobić  bo  popada  on  co  roku  w  coraz  większą  ruinę. 

Wdrożyliśmy  pewną procedurę  po   zebraniu  wiejskim,  które  zadecydowało  o  sprzedaży 

budynku.  Jesteśmy otwarci,  jeśli  druhowie z Mokrzysk lub  Zarząd Gminny  OSP wyjdą 

z jakąś propozycją,  to my postaramy się  Wam w jakiś sposób pomóc,  abyście mieli miejsce 

i siedzibę jako jednostka OSP, potwierdzą to zapewne  wszyscy radni, że jesteśmy otwarci 

na państwa propozycje. Wiemy, że ta jednostka nie jest najliczniejsza w naszej gminie, więc 

i  też  duże  pomieszczenia  nie  są  potrzebne,  jest  nasza  wola  chcemy wam pomóc tylko 

złóżcie druhowie jakąś propozycję.

Pan  Stanisław  Kołodziej zaproponował,  aby   nie  sprzedawać  całego  budynku  tylko 

pozostawić pomieszczenia OSP.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, nie będziemy w ten sposób obciążać  hipoteki 

tego budynku,  jesteśmy otwarci   na  propozycje   druhów,  jeśli  będą środki  potrzebne to 

również przeznaczymy takie środki.

Radna Maria Kądziołka - uczestniczyła w zebraniu wiejskim wsi Mokrzyska  i praktycznie 

jednogłośnie  mieszkańcy  zdecydowali  o  sprzedaży  tego  budynku.  Padły  propozycje,  do 

których się przychylamy, aby wygospodarować dla OSP  lokal w obecnym  budynku GOSiR, 

a OSP Mokrzyska straż  nie ma czynnego samochodu bojowego. Osobiście radna  jest za 

tym,  aby  sprzedać  ten  budynek,  bo  serce  się  kraje,  gdy  patrzy  się  jak  on  niszczeje. 

I potwierdza, że Pan Burmistrz zadeklarował przekazać środki ze sprzedaży tego budynku 

dla Sołectwa Mokrzyska. 

Pan Stanisław Kołodziej  nie zgodził się z wypowiedzią radnej Kądziołka przybliżył jakim 

sprzętem w chwili obecnej dysponuje jednostka OSP w Mokrzyskach.

Radna Maria Kądziołka – przedstawiłam tylko stanowisko Zebrania Wiejskiego z którym to 
stanowiskiem  w pełni się zgadzam.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały został przyjęty   

jednogłośnie 18 za, jak niżej

Uchwała nr XLIII( 293)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 maja 2009 roku

/uchwała stanowi załącznik/

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
(uchwała stanowi załącznik)

10)   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej 
        w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu    
        Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku.

Projekt uchwały wg. załącznika do protokołu objaśnił Sekretarz Gminy  Stanisław Sułek.

Radny Adam Smołucha zwrócił  uwagę,  iż  kierowane  były  do  niego  zapytania  jako  do 

Przewodniczącego Komisji Statutowej czy ta zmiana były przedmiotem obrad i opinii komisji 

statutowej.  Zmiany  nie  były  konsultowane  na  komisji  statutowej,  ale  myśli,  że  możemy 

przegłosować  tą  uchwałę  bez  opinii  komisji  statutowej.  Tutaj  dokonujemy  zmian 

w  istniejącym statucie, natomiast w sprawie sołectw  sprawa dotyczy tekstów jednolitych, 

które  będą  dopiero  co  obowiązywały.  W  tym  przypadku  sprawa  jest  jasna  i  oczywista, 

wszyscy  wiemy  o  co  chodzi   i  spokojnie  możemy  procedować  i  podejmować  decyzję 

w sprawie tej uchwały. 

Radna  Maria  Kądziołka  - zapytała  dlaczego  w  tym  temacie  nie  wypowiada  się 

Przewodniczący Komisji Oświaty. Komisja Oświaty jako Komisja merytoryczna w tej sprawie, 

odnośnie  pkc.13  tejże  uchwały  wypowiedziała  się  negatywnie,  natomiast  w  pozostałych 

punktach  wydała  opinię  pozytywną.  Skoro,  jak  wynika  z  wypowiedzi  przewodniczącego 

Komisji Statutowej, komisja ta nie będzie omawiała tych zmian, to wydaje się, że stanowisko 
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komisji  merytorycznej,  jaką jest  w tym wypadku Komisja Oświaty  winno być wzięte pod 

uwagę.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że stanowisko komisji oświaty jest znane 

bo   zostało  przedstawione  w  sprawozdaniu  z  posiedzenia  komisji.  Pozostałe  3  komisje 

wypowiedziały się „za” więc  temat jest całkowicie znany. Jeżeli będą wnioski, a radni  mają 

prawo je zgłaszać  to  będziemy je głosować.

Radna Maria Kądziołka - złożyła  formalny wniosek  o wycofanie z projektu uchwały pkt.13 

- wydawanie Brzeskiego Magazynu Informacyjnego. Uzasadnienie  podyktowane jest tym, że 

mieliśmy mieć przedstawione  analizy dotyczące funkcjonowania BIM, nie otrzymaliśmy ich, 

dlatego składa wniosek  formalny o wycofanie z projektu uchwały pkt.13.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnej  Marii 

Kądziołka  o  skreślenie  w  projekcie  uchwały  jw.  w  &  1  pkt.13  –  głosowano 7  za,  

6 przeciw, 3 wstrzymujące /wniosek przeszedł/.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził po głosowaniu, że  wobec powyższego Statut 

w przedmiocie BIM-u pozostaje  bez zmian.

Radny Adam Kwaśniak –  stwierdził,  że  na  sali  mamy 18 radnych -  głosowano 7  za,  

6 przeciw, 3 wstrzymujące, zgłosił wniosek o  reasumpcje poprzedniego głosowania, gdyż 

wynika z niego, że ktoś z radnych  nie głosował.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek  wyjaśnił jakie były przesłanki proponowanych zmian.

Przewodniczący Krzysztof  Ojczyk - został  złożony wniosek przez  radnego Kwaśniaka 

o  reasumpcje  poprzedniego głosowania.  Jeśli  radni  podtrzymają  swoje  zdanie   to  wynik 

będzie  dokładnie  taki  sam.  Aby  nie  było  żadnych  wątpliwości  podda  ten  wniosek  pod 

głosowanie  o skreślenie pkt.13 .
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Radna  Maria  Kądziołka –  zwróciła  się  do  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  -  panie 

przewodniczący przecież ktoś się  mógł wstrzymać i nie głosować. W tym momencie jeżeli 

wniosek  przeszedł,   może  spokojnie  komisja  statutowa  obradować  nad  tym  tematem. 

Niestety,  do  jednych  uchwał  Komisja  Statutowa  twierdzi,  że   zmiany  muszą  być 

przeglądnięte i zaopiniowane przez nią, pomimo tego, iż prawie wszyscy sołtysi byli obecni 

na  posiedzeniu,  które  właśnie  z  inicjatywy  sołtysów zostało  zwołane  -  wystarczyło  tylko 

przegłosować  ok.  7  poprawek  które  zostały  wniesione,  a  poprawek  do  innych  statutów 

Komisja nie musi opiniować /ale w porządku godzimy się z tym/. Niech Komisja Statutowa 

zajmie  się  również  powyższym  projektem  uchwały  i  automatycznie  będzie  musiała 

przeglądnąć się całemu statutowi MOK-u  /nie tylko tym punktom, które wprowadzane są 

w tej uchwale/. Nie wiemy jakie są zapisy w obowiązującym statucie, co tam pisze, gdyż 

otrzymaliśmy tylko same zmiany. Dlatego podtrzymuje swój wniosek, aby wycofać ten punkt 

i obradować  nad całością.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – z zgodził się z argumentacją  Pani radnej, natomiast 

jeżeli jesteśmy poważnymi ludźmi i rzeczywiście te głosy gdzieś nie zniknęły  czy nie uciekły 

to ten wynik będzie dokładnie taki sam.

Radny Tadeusz Pasierb  zwrócił się do Przewodniczącego RM - Panie Przewodniczący, 

gdyby to było więcej głosów,  to bym się zgodził  na  ponowne głosowanie, ale skoro jest 

mniej  głosów to nie ma potrzeby powtórnego głosowania.  Jeżeli  w sumie by wychodziło 

więcej głosów niż jest radnych,  to wtedy jest problem, a jeżeli jest mniej głosów  to nie ma 

podstawy do reasumpcji głosowania.

Przewodniczący Krzysztof  Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek  o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie  reasumpcji  głosowania,  bo  wtedy  będzie  jasność.  Jeżeli  nie  będzie 

większości radnych, to tego nie rozstrzygniemy, a inaczej nie możemy tego zrobić jak tylko 

przez głosowanie.
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Przewodniczący  zapytał  -  kto  z  radnych  jest  za  reasumpcją  głosowania   w  związku  ze 

zgłoszonymi wątpliwościami – głosowano 4 za, 11 przeciw, 2 wstrzymujące się od głosu.

W związku z tym, że wniosek nie uzyskał większości więc przewodniczący Krzysztof 
Ojczyk  przedstawił  projekt  uchwały  z  przegłosowaną  poprawką  i  poddał  go  pod 
głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały wraz z poprawka głosowano  16 za, 2 wstrzymujące 
/18 radnych obecnych na sali obrad/.

Uchwała Nr XLIII( 294)2009

Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 
2007 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku.

/uchwała stanowi załącznik/

Ad. 14.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  poinformował  również  radnych 

zgłaszających interpelacje, że na wszystkie zgłoszone interpelacje i wnioski radni otrzymają 

odpowiedzi  pisemne.

Wszystkie tematy  związane z bieżącymi sprawami   będą realizowane na bieżąco jak np. te 

związane z  drogami, oznakowaniem dróg, budową chodników. Te zadania monitorujemy, 

w tej chwili rozpoczęły się prace  na drogach, kładzione są nowe nawierzchnie, budowane są 

nowe chodniki.  Jeśli  macie  państwo sprawy,  które  chcecie  zgłaszać  to  proszę również 

przychodzić  do  Urzędu   nie  czekać  na  kolejną  sesję,   jeśli  te  sprawy  można  od  ręki 

zrealizować.

Na pewno istotną sprawą jest  temat który radni podkreślają -  szkód, które  spowodowane 

są  przez  dzikie  zwierzęta.  Ja  sam  na  swoim  osiedlu  też   zaobserwowałem,  że  są 

poniszczone uprawy. Myślę,  że tą prośbę skierujemy do naszych parlamentarzystów. Tutaj 

Pan Poseł Jan Musiał  mówił, że tym tematem jego komisja się zajmowała. W Małopolsce 

jest z tym problem i problem się bierze z tego, że koła łowieckie mają zbyt mało pieniędzy. 
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Problem  ten  wystąpił  już  w  tamtym  roku,  myślę,  że  jest  na  to  szansa  -  może  zostać 

zwiększony  odstrzał,  ale  my  jako  gmina  nie  mamy  możliwości  finansowo  wsparcia 

i potrzebne są zmiany legislacyjne.

Na  te  zniszczenia  powinny  być  środki   z  budżetu  państwa  i  wtedy  można  na  bieżąco 

reagować.

Na pozostałe  interpelacje radni otrzymają odpowiedzi pisemne. 

Ad. 15.  Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

gminy. 

Odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie.

Ad. 16. Odpowiedzi na zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

Zapytań brak.

Ad.17.  Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Stanisław Milewski –zapytał – Panie Burmistrzu, maj się kończy jak wygląda sprawa 

z zatrudnianiem osób bezrobotnych na prace interwencyjne, trawa urosła po szyję, nic się 

nie robi  w tym kierunku.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział   radnemu Milewskiemu, pan dobrze wie, ale 

nieuważnie słucha, w tym roku mamy mniej bezrobotnych  ponieważ takie były wnioski, że 

bezrobotni się nie sprawdzają, że ciężko ich dopilnować, więc w tej chwili przeznaczyliśmy 

więcej  środków   na  umowy  zlecenia  i   już  mamy  sygnały,  że  tym  sołtysi  są  bardziej 

zainteresowani.

Następnie  Pan Burmistrz  podziękował  Ks.  Prałatowi  Pasiutowi  za   serdeczne przyjęcie i 

przekazał drobny suwenir w postaci Monografii Miasta Brzeska.
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Przewodniczący ZO Krzysztof Stępak zaprosił wszystkich radnych na uroczystą majówkę 

w dniu 31 maja br. na ulicę Browarną, która będzie połączona z  poświęceniem  odnowionej 

kapliczki na osiedlu Browarna. 

Radna Maria Kądziołka  poprosiła  o naprawę załamania w chodniku biegnącym  od bloków 

przy szpitalu, chodzi o chodniki od wiaduktu nad drogą E4 do bloków  przy szpitalu. 

Ponadto, radna poprosiła, aby pan burmistrz oraz radni podzielił się swoimi spostrzeżeniami 

z odbytej wizyty w Rumunii.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił do wiadomości Rady pisma które wpłynęły 

do Biura Rady Miejskiej :

1. Pismo mieszkańców Szczepanowa o zamontowanie na ulicy Parafialne fotoradaru.

2. Pismo z Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Krakowie do Rady Miejskiej 

w którym przesłano skargę  mieszkanki Jadownik . Skarga dotyczy  pracowników UM 

w  Brzesku.  Ponieważ   RM  nie  rozpatruje  skarg  na  pracowników,  rozpatruje  je 

Burmistrz,  Rada  winna  formalnie  przekazać  tą  skargę  do  rozpatrzenia  Panu 

Burmistrzowi  uchwałą.  Uważa,  że  nie  będzie   chyba  żadnych  przeszkód   jeżeli 

wnioskiem przekażemy  tą skargę Panu Burmistrzowi,  bo  biegnie  termin 30 dniowy 

załatwienia tej skargi.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  poddał  pod  głosowanie  wniosek 

o przekazanie skargi mieszkanki Jadownik   Panu Burmistrzowi do rozpatrzenia 

- wniosek głosowano 18 za – jednogłośnie.

 

Radny Adam Smołucha  zaprosił  wszystkich  radnych  na   uroczyste  otwarcie  w  dniu  

10  czerwca  br.  nowych  wyremontowanych  pomieszczeń  w SP ZOZ w Brzesku  –  traktu 

porodowego.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka  i  radny  Stanisław  Milewski przedstawili  swoje 

spostrzeżenia z odbytej wizyty w Rumunii.
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Radna Maria Kądziołka podziękowała Panu Burmistrzowi za pomoc  w organizacji  Dnia 

Matki i Ojca oraz majówki, które zostały zorganizowanych przez ZO „Kościuszki-Ogrodowa” 

dnia 23 maja 2009 r.

Ks.  Prałat  Władysław  Pasiut złożył  podziękowania  RM  oraz  Panu  Burmistrzowi  za 

finansowe wsparcie Parafii Szczepanów i za serdeczność ze strony Rady Miejskiej i Panów 

Burmistrzów w stosunku do Parafii Szczepanów.

Ad. 18.   Zamknięcie obrad sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej w Brzesku zamknął obrady 
XLIII sesji – obrady trwały od godziny 10.00 - 15.30. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk 

protokołowała:Inspektor Marta Kółkowska
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