
     P R O T O K Ó Ł  Nr  XLIV/2009

          z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
                      24  c z e r w c a  2009 r o k u
 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

Obradom  sesji  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  przewodniczył  radny  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. Ojczyk Krzysztof,
                                  14. Pacewicz Pyrek Katarzyna,
                                  15. Pasierb Tadeusz,
                                  16. Pikuła Lech,

                             17. Smołucha Adam,
                                  18. Warzecha Apolonia,
                                  19. Wiśniowski Mirosław.

Radni nieobecni:
1. Adamczyk Marek,
2. Milewski Stanisław.

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. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad 1.
          Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk otworzył  obrady  XLIV  sesji  Rady 
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych, Panów Burmistrzów, Panią 
Skarbnik, Pana Sekretarza, oraz zaproszonych gości i stwierdził, że na stan 21 radnych  w 
obradach sesji uczestniczy 19 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Ad 2.         
         Przedstawienie porządku obrad.

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 ma, przewodniczący 
stwierdził, że materiały zostały prawidłowo doręczone. Następnie przedstawił porządek obrad 
XLIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku informując, że przed sesją radni otrzymali projekty 
uchwał:

1) w  sprawie  odmowy  usunięcia  naruszenia  prawa  poprzez  uznanie  uchwały 
Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Nr  IX/100/1999  z  dnia  
7 lipca 1999 r. w sprawie lokalnych inwestycji jako nieważnej,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy 
użyczenia  dotyczącej  nieruchomości  zabudowanej,  oznaczonej  nr  ewid.1, 
położonej w Okocimiu, stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzesko.

Ponadto  poinformował,  że  są  to  projekty  uchwał  złożone  przez  Pana  Burmistrza.  Radni 
otrzymali  również  autopoprawki do projektu uchwały  budżetowej  Gminy Brzesko na  rok 
2009.
W związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że podda 
pod głosowanie wniosek o wprowadzenie pod obrady sesji w punkcie 13 podpunkt 21 i 22 
w/w projektów uchwał.

Głos zabrał Sekretarz Gminy Stanisław Sułek informując, że projekt uchwały w sprawie 
odmowy usunięcia naruszenia prawa poprzez uznanie uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr 
IX/100/1999 z dnia 7 lipca 1999 r.     w sprawie lokalnych inwestycji jako nieważnej dotyczy 
odrzucenia  wniosku    w  sprawie  naruszenia  prawa.  Natomiast  drugi  projekt  uchwały  w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  oznaczony  kolejnej  umowy  użyczenia 
dotyczącej  nieruchomości  zabudowanej,  oznaczonej  nr  ewid.1,  położonej  
w Okocimiu, stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzesko dotyczy wniosku Okocimskiego 
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Klubu Sportowego o  użyczenie stadionu, który jest własnością gminy, gdyż obecna umowa 
upływa z dniem 30 czerwca br. Aby wystartować w rozgrywkach klub musi złożyć wniosek o 
licencję i tutaj musi mieć umowę użyczenia na kolejny okres, w tym wypadku 5 lat.

W tym momencie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wnioski, 
celem wprowadzenia pod obrady sesji: 

1. Wniosek
• W punkcie  13  jako  podpunkt  21  projektu  uchwały  w  sprawie  odmowy usunięcia 

naruszenia  prawa  poprzez  uznanie  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Nr 
IX/100/1999 z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie lokalnych inwestycji jako nieważnej.

Wniosek  został  przegłosowany  przy:  18  głosach  za,  przeciw  0,                    1 
wstrzymującym się od głosu. (19 radnych obecnych podczas głosowania).

2. Wniosek
• W punkcie 13 jako podpunkt 22 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie  na  czas  oznaczony  kolejnej  umowy użyczenia  dotyczącej  nieruchomości 
zabudowanej,  oznaczonej  nr  ewid.1,  położonej  w  Okocimiu,  stanowiącej  mienie 
komunalne Gminy Brzesko.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (19 radnych obecnych podczas głosowania).

Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
10.Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej
     za okres od ostatniej sesji.
11.Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie
     Brzesko.
12.Ocena  stanu  bezpieczeństwa  w  Gminie  Brzesko  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
13.Podjęcie uchwał w sprawach :

1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009,
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2) upoważnienia  dla  Burmistrza  Brzeska  do  zaciągnięcia  zobowiązania 
przekraczającego rok budżetowy 2009,

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu,
4) nadania statutu sołectwa Jadowniki,
5) nadania statutu sołectwa Okocim,
6) nadania statutu sołectwa Poręba Spytkowska,
7) nadania statutu sołectwa Jasień,
8) nadania statutu sołectwa Mokrzyska,
9) nadania statutu sołectwa Bucze,

10)nadania statutu sołectwa Szczepanów,
11)nadania statutu sołectwa Sterkowiec,
12)nadania statutu sołectwa Wokowice,
13)wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  na  czas  nieoznaczony,  części 
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 355, położonej                 w Jadownikach, 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzesko,
14)wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy 
dotyczącej części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1471, położonej w Brzesku, 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzesko,
15)nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków 
stanowiących fundusz sołecki,
16)przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  Planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy 
Brzesko,
17)zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku     z dnia 24 
października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
napojów  alkoholowych  oraz  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów 
zawierających  powyżej  4,5%  zawartości  alkoholu  do  spożycia  poza  miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
18)określenia  zasad  wnoszenia  udziałów  do  Rejonowego  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o,
19)określenia  zasad  wnoszenia  udziałów  do  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Brzesku,
20)zmiany  uchwały  dotyczącej  zasad  i  trybu  postępowania  przy  nadawaniu 
tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i „Medal na Wstędze za Zasługi 
dla Miasta Brzeska”,

         21) odmowy usunięcia naruszenia prawa poprzez uznanie uchwały
         Rady Miejskiej w Brzesku Nr IX/100/1999 z dnia 7 lipca 1999 r.        
         w sprawie lokalnych inwestycji jako nieważnej,
         22) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy
         użyczenia dotyczącej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr
         ewid.1, położonej w Okocimiu, stanowiącej mienie komunalne
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         Gminy Brzesko.
14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.  Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych
      Gminy.
16.  Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy
17.  Wolne wnioski i zapytania.
18.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad.  3
        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk  poinformował,  że  protokół  z 
poprzedniej  sesji  Rady  Miejskiej  z  dnia   27  maja  2009  roku  
był  wyłożony  do  wglądu  w  Biurze  Rady  Miejskiej.  Nikt  z  państwa  radnych  do  dnia 
dzisiejszego nie wniósł do przedłożonego protokołu uwag. W tym momencie zwrócił się z 
pytaniem: Czy są uwagi radnych do protokołu ? Uwag nie ma, a zatem Przewodniczący wnosi 
o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poddał  pod  głosowanie 
punkt w sprawie przyjęcia protokołu. 
Następuje głosowanie:
Protokół Nr XLIII/2009 z dnia 27 maja 2009 roku z sesji Rady Miejskiej w Brzesku 
został przyjęty jednogłośnie. (19 radnych obecnych podczas głosowania).

W  tym  momencie  głos  zabrała  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  
w Brzesku Małgorzata Cuber. Przypomniała państwu radnym, że  otrzymali już zaproszenia 
na otwarcie piwnicy w MOK-u. Piwnica jest po remoncie. Wspólnie z Panem Burmistrzem 
uzgodnili,  że  jest  potrzeba,  aby  się  zebrać  
i  wspólnie  wypracować  koncepcje  zagospodarowania  tej  piwnicy.  Odbędzie  się  również 
krótki koncert, na który bardzo serdecznie zaprasza.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  korzystając  przy 
okazji  z  obecności  Pani  Dyrektor  w  imieniu  Burmistrza  
i  radnych  chciał  na  jej  ręce  złożyć  podziękowania  i  gratulacje  za  pomysł  
i przygotowanie występu brzeskiej młodzieży, którą nazwał „brzeskimi perełkami”, a który to 
występ miał w Restauracji „Galicyjska”. Szczególne podziękowania złożył Pani Ewelinie i 
Panu Krzysztofowi Szydłowskiemu.

Ad.  4. 
         Interpelacje radnych.
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Radna Apolonia Warzecha złożyła interpelację pisemną :
Dotyczy zalania terenów w okolicy rzeki Grodna i przyległych cieków.
Poziom wody po nocy wczorajszej, ulewie był niemal tak wysoki jak w roku 1997.
Przyczyny:

1) nie oczyszczone brzegi tej rzeki i cieków,
2) olbrzymie ilości śmieci na ich brzegach,
3) most w rejonie ulicy Św.Prokopa i W.Witosa – jest to tzw. most okularowy składający 

się z 2 rur na łączeniu, których zatrzymują się gałęzie, a także śmieci tworząc tamę.
Często odmulaliśmy ten most, czy to przez firmę, czy przy pomocy bezrobotnych, ale tym 
razem nie pomogło.  Woda przelała  się  przez most  zrywając asfalt  obok mostu.  Most  ten 
musimy przebudować i wyprostować koryto tej rzeki. Jednak aby to można było wykonać 
przede  wszystkim należy  uregulować  stan  prawny  tej  rzeki.  Dlatego  bardzo  proszę  Pana 
Burmistrza  
i Państwa o przychylność, gdyby na ten temat była dyskusja na komisjach, w których nie 
uczestniczę.

Radna Mieczysława Klimek złożyła interpelacje pisemne                         w następujących 
sprawach:
Dotyczy  ustalenia  uprawnień  do  ulgowych  przejazdów  autobusem  Komunikacji 
Miejskiego Przedsiębiorstwa w Brzesku dla osób                 o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
O  słuszności  tej  interpelacji  nie  muszę  nikogo  przekonywać.  Chce  dodać,  że   z  moich 
kontaktów  z  osobami  zainteresowanymi  oraz  z  informacji  uzyskanych  z  Państwowego 
Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności wynika, że liczba osób z orzeczonym znacznym 
stopniem  niepełnosprawności  jest  niewielka,  tym  bardziej,  że  znaczna  część  z  nich  jest 
równocześnie uznana przez ZUS lub KRUS za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. 
Przypominam,  że  art.  5  ust.  1  i  2  Ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, traktuje na równi całkowitą 
niezdolność do samodzielnej egzystencji określonej przez ZUS lub KRUS  z orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności określonej przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o 
Niepełnosprawności. Zainteresowane osoby, to osoby o niskim statusie społecznym, często 
nie posiadających własnych środków do życia, mieszkający przy rodzinie, są to też osoby 
korzystające  z  pomocy  instytucji  społecznych.  Dlatego  bardzo  proszę  w  imieniu 
zainteresowanych i własnym o pozytywne załatwienie tej sprawy, która ułatwi życie osobom 
już i tak pokrzywdzonych przez los i dla, których „1 zł” to często duża kwota.

2)Na ulicy Kościuszki gałęzie z rosnących tam drzew bardzo nisko opadają. W czasie deszczu 
utrudniają mieszkańcom poruszanie się po chodniku (chodzą po jezdni). Dlatego konieczne 
jest obcięcie gałęzi by swobodnie można było korzystać z chodnika.
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Radny Tadeusz Ciuraj złożył interpelacje pisemne w następujących sprawach:
1) Zarząd Osiedla Słotwina zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza               o zlecenie 
odnowienia  linii  wyznaczających  miejsca  parkingowe,  przy  ul.  ks.  Stanisława  Pękały. 
Nadmieniamy,  iż  linie  te  są  popękane,  a  ponowne  pomalowanie  poprawi  ich  estetykę. 
Pragniemy również dodać, że w sierpniu w naszej Parafii jest odpust i z pewnością przybyli 
goście będą mile wspominać nasze Miasto, gdy zauważą pięknie zadbane otoczenie kościoła.

2)  W  pierwszym  tygodniu  maja  w  obecności  kierownika  Pana  mgr  inż.  Pieli  
i inspektora Pana mgr inż. Mleczki przeprowadziliśmy wizję lokalną na ul. Kołłątaja, która 
miała  doprowadzić  do  wyjaśnienia  możliwości  bezpiecznego  wyjazdu  z  posesji  Pana 
Hładuna.  Zostało wówczas  ustalone,  iż  musi  być tam postawione lustro,  którego do dnia 
dzisiejszego nie ma. W związku                 z powyższym zwracam się do Pana Burmistrza, 
aby w trybie pilnym ustawić lustro w wyznaczonym miejscu.

3) Wiadomo nie od dziś, iż oprócz tego, że jestem Radnym, pełnię drugą, funkcję jaką jest 
Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Słotwina,  która  zobowiązuje  mnie  do  utrzymywanie 
kontaktu nie tylko z Urzędem Miasta, ale również z służbami odpowiadającymi za czystość 
miasta. Dnia 5.06.2009 r. zadzwoniłem do Pana Janusza Filipa - Prezesa BZK z pytaniem czy 
i kiedy zamierzają kosić na osiedlu Słotwina, a konkretnie przy ul. Ks. Stanisława Pękały 
plac, który znajduje się przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym momencie 
otrzymałem  odpowiedź  „Przecież  niedawno  było  koszone".  Z  racji  takiej,  iż  jestem 
niespotykanie spokojnym człowiekiem po chwili wyjaśniłem z wrodzoną grzecznością Panu 
Prezesowi, że już dawno minął miesiąc od ostatniego koszenia, trawa sięga kolan,           a w 
końcu to raz w miesiącu powinno być koszone. Taką informację otrzymałem w UM. Wydaje 
mi się, iż Pan Prezes dostał olśnienia bo oznajmił, że natychmiast wysyła ekipę, która zrobi 
tam porządek. Jakież było moje zdziwienie, kiedy wracając po pracy zajechałem na plac i 
zobaczyłem wszystko to  o  czym informowałem Pana Prezesa  -  czyli  trawę po kolana na 
całym  placu.  W  tym  miejscu  należy  dodać,  iż  między  rozmową  z  Panem  Prezesem,  a 
powrotem do domu otrzymałem kilka telefonów z pytaniem „Czy będzie zrobiony porządek 
przy ulicy ks.  Stanisława Pękały przed procesja  Bożego Ciała ?".  Z racji  tej,  iż  była już 
godzina  późna  i  nie  mogłem wykonać  telefonu  dotyczącego  powyższej  sprawy,  starałem 
uzbroić się w cierpliwość, a mieszkańcom wyjaśniałem że na pewno będzie wykoszone. W 
poniedziałek 8.06.2009 r. rano zostałem pozytywnie zaskoczony, gdyż po przybyciu na plac 
zobaczyłem uwijającą  się  ekipę  BZK i  wtedy zrozumiałem pojęcie  słowa „Natychmiast". 
Wszystko szło sprawnie do momentu kiedy przyszedł odcinek pomiędzy kościołem, a firmą, 
która znajduje się rekultywacją ziemi. Niewielki kawałek wysokiej trawy nie został skoszony. 
Na pytanie dlaczego Pan Prezes odpowiedział, że za nikogo nie będzie wykonywał żadnej 
pracy.  Przyjmuję  do  wiadomości,  iż  jest  to  teren  Nadleśnictwa,  ale  nie  przyjmuję  do 
wiadomości  tego,  że  po  zakończonej  pracy  nie  został  zrobiony  idealny  porządek  dużo 
pozostałości wykoszonej trawy na asfalcie i niedokładnie wygrabiona trawa na trawnikach. 
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Na pytanie  dlaczego  tak  jest,  Pan  Prezes  odpowiedział,  że  droga  to  nie  jego  teren  i  nie 
zamierza  sprzątać.  Pytam  więc  w  dalszym  ciągu,  kto  sprząta  okolice  przy  Dworcu 
kolejowym?, otrzymuje informację -- „ Jeżeli chodzi o ul. Dworcową, to my (czyt. BZK)." 
Zadaję kolejne pytanie,                 a przystanek przy ul. Solskiego ? odpowiedź - - „ to nie  
nasza sprawa",           a trawa leżąca po podkoszeniu na ul. Kopernika w miejscu łączącym się 
z ul. Dworcową ? -- „To też nie nasza działka" - odpowiedział Pan Prezes. Między pytaniami 
i odpowiedziami dowiedziałem się, że BZK ma dość roboty w centrum, bo ulicami miasta 
będzie szła procesja i musi być zrobiony porządek. Wtedy pomyślałem - „No tak, tam będą 
szli,  a  w  naszej  parafii  przefruniemy  lub  przejedziemy  i  z  pewnością  nikt  nie  zauważy 
bałaganu". Przykro mi o tym mówić, ponieważ jesteśmy z jednego miasta i gminy.           W 
dalszym  ciągu  nie  mogę  zrozumieć,  dlaczego  są  takie  różnice  w  poszczeganiu  ludzkich 
potrzeb.  Jako  Radny  i  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Słotwina  stanowczo  się  temu 
sprzeciwiam  i  protestuje.  Nie  rozumiem  również,  dlaczego  do  niektórych  pracowników 
urzędu nie  dociera  to,  że  nie  można w rozmowie  z  mieszkańcem używać słów -  „To są 
peryferie miasta, tutaj bez tego może się obejść". Panie Burmistrzu, tak być nie może, raz na 
zawsze trzeba rozstrzygnąć co ma robić BZK i jakie rejony sprzątać. Do tej pory było tak, iż 
każdy  bezrobotny  przychodząc  do  koszenia  na  Słotwinę  w  okolicach  placu  przy  ul.  ks. 
Stanisława Pękały i kościoła, kosił wszystko. Jeżeli pewne rzeczy jeszcze nie docierają do 
Pana Prezesa, to jak najszybciej należy zmienić jego mentalność.

W tym miejscu podziękował Pani Beacie Pajor, bo po telefonie do Pani Pajor, Pani ta stanęła 
na  wysokości  zadania  i  zmobilizowała  jednak  tutaj  Firmę  BZK,  bo  zaraz  zostało  to 
uprzątnięte. Dlatego należy się Pani Pajor nagroda, że ma zdrowie do Pana Prezesa BZK. 
Przykro mu o tym, Panie Burmistrzu mówić, bo jesteśmy wszyscy z miasta i gminy Brzesko, 
ale  w dalszym ciągu nie  może zrozumieć dlaczego takie  różnice w postrzeganiu naszych 
potrzeb są. Jako radny, Przewodniczący Zarządu Słotwina stanowczo się temu sprzeciwia i 
protestuje. Nie rozumie dlaczego do pracowników Urzędu Miejskiego nie dociera to, że nie 
można w rozmowie  z  mieszkańcami  używać słów „to są  peryferie  i  bez  tego można się 
obejść”  Jeśli  zajdzie  taka  potrzeba  to  może  nazwiska  tych  pracowników  podać,  ale  nie 
chciałby tego robić. Panie Burmistrzu, tak być nie może. Raz na zawsze należy rozstrzygnąć, 
co ma robić BZK i jakie tereny ma sprzątać. Do tej pory tak było, że każdy bezrobotny, który 
przychodził do prac porządkowych to kosił wszystko, cały plac wokół parkingu przy ulicy Ks. 
Stanisława Pękały. Jeśli pewne sprawy nie docierają do Pana Prezesa BZK to jak najszybciej 
należy  zmienić  jego  pamięć  i  o  to  Pana  Burmistrza  bardzo  prosi.  Osobiście  nie  jest 
człowiekiem  złośliwym,  niejednokrotnie  daje  temu  wyraz,  nie  komentuje  niczyich 
wypowiedzi. Dlatego nie życzy sobie tego, aby ktokolwiek komentował jego wypowiedzi, 
zwłaszcza tutaj na sesji.

Radna Ewa Chmielarz złożyła interpelację pisemną w następujących sprawach:
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1.Przykro  mi  jest  mówić,  jak  załatwiają  wnioski  niektóre  wydziały.  W  2005
roku  Pani  Monika  Reczek  zamieszkała  w  Morzyskach,  ulica  Sąsiedzka
złożyła  wniosek  o  nieodpłatne  przejęcie  na  rzecz  gminy  z  działki  753
gruntu,  który  przylega  do  drogi  748  i  741  w  Morzyskach  (  ulica
Sąsiedzka).  Interweniowała  co  roku  na  piśmie  lecz  nie  otrzymywała
odpowiedzi,  a  gdy  była  osobiście  została  zbywana.  Droga  o  numerze  748
jest  we  władaniu  gminy  i  została  poszerzona  o  około  2  metry  z  działki
753  własności  jej  matki.  Mapa,  którą  otrzymała  do  wglądu  przez
pracownika geodezji nie zgadza się ze stanem na gruncie. Nikt                               z 
pracowników  (geodetów)  nie  sprawdził  w  terenie  jak  w  rzeczywistości
sprawa wygląda. Do chwili obecnej sprawa stanęła w martwym punkcie.

2.Pani  Józefa  Wojtas,  zamieszkała  w  Morzyskach-  ulica  Niwa  dzierżawi  od
około  50  lat  część  gruntu-15  arów  własności  gminy  oznaczonej  numerem
działki 854/16. Grunt ten służy dla niej jako droga dojazdowa do jej zabudowań. Wyraziła 
zgodę na zapłacenie podziału geodezyjnego, celem wydzielenia tej części gruntu na jej rzecz. 
Pomimo kilkakrotnych interwencji sprawa stoi w martwym punkcie. Pragnę nadmienić, ze 
jest  to  jedyna  droga  dojazdowa  do  jej  zabudowań.  Zapytuję  się  czy  ktoś  sprawdza 
terminowość  załatwienia  wniosków?  Mieszkańcy  się  denerwują,  nie  ufają  pracownikom. 
Proszę o pozytywne załatwienie w/w spraw.

3.W  marcu  ubiegłego  roku,  złożyłam  interpelacje  w  sprawie  regulowania
stanu  prawnego  dróg,  z  zapytaniem  ile  dróg  i  w  której  miejscowości
zostało  przekwalifikowanych  na  drogi  gminne.  Wówczas  otrzymałam
odpowiedź,  iż  do  końca  roku  2008  Referat  Geodezji  przedłoży  propozycję
(wykaz)  dróg  wewnętrznych  gminy,  w  tym  dojazdowych  do  pól,  w  celu
zakwalifikowania ich w poczet dróg publicznych. Obecnie jest czerwiec 2009 roku, wobec 
tego mam pytanie czy został ten wykaz sporządzony i które drogi zostały przekwalifikowane.

Radny Adam Kwaśniak złożył interpelacje pisemną w następujących sprawach:  
Dotyczy stanu chodników po wymianie rur gazowych.
W związku z interwencjami mieszkańców zwracam się z prośbą o bieżące sprawdzanie stanu 
chodników  po  wymianie  rur  gazowych.  W  miejscach  wykopów  chodniki  wyraźnie  się 
zapadają i w czasie deszczu tworzą się zastoiny z wodą. Ponadto wiele kostek brukowych jest 
uszkodzonych.

Radny Mirosław Wiśniewski złożył interpelacje pisemne                         w następujących 
sprawach:
1.Pierwsza  interpelacja  dotyczy  stanu  bezpieczeństwa  na  naszych  drogach,  parkingach, 
skwerach i placach zabaw. Sprawa dotyczy przydrożnych drzew     i krzewów, które stanowią 
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zagrożenie  dla  mieszkańców.  Według  statystyk  krajowych  najbardziej  powszechna  zieleń 
przydrożna,  to  drzewa o grubym pniu umiejscowione w niewielkiej  odległości  od jezdni. 
Najechanie na przydrożne drzewo to 11% wypadków, śmierć ponosi w nich aż 19% ofiar 
wszystkich  wypadków drogowych.  Jeśli  chodzi  o  ulice  Brzeska  to  jednymi  z  najbardziej 
niebezpiecznych są ulice Kościuszki i Ogrodowa. Szczególnie niebezpieczne są skrzyżowania 
tych ulic z ulicą Królowej Jadwigi, na której obecnie są prowadzone prace modernizacyjne. 
Dziwi mnie, że nikt nie pomyślał na etapie projektu modernizacji o usunięciu przynajmniej 
części drzew w obrębie wymienionych ulic. Zdarza się , że podczas wichury, burzy czy też 
deszczu nawalnego złamane fragmenty drzew niszczą samochody           i ranią ludzi. W 
ubiegłym  tygodniu  rosnące  na  placu  parkingowym  przy  Domu  Nauczyciela  spróchniałe 
drzewo podczas  wichury  zwaliło  się  na  ogrodzenie  i  parasole  restauracji  chińskiej.  Całe 
szczęście,  że  łamiące  drzewo  nie  uszkodziło  samochodów  i  ludzi  znajdujących  się  na 
parkingu. Kilka miesięcy wcześniej straż pożarna usuwała złamaną gałąź z tego drzewa i już 
wtedy należało uszkodzone drzewo wyciąć. W związku z zaistniałym zdarzeniem proszę o 
przeprowadzenie inwentaryzacji  uszkodzonego                i  niebezpiecznego dla ruchu 
drogowego drzewostanu i podjęcie niezbędnej wycinki. Szczególnie wskazane jest również 
usunięcie starych krzewów przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ulicą Ogrodową, gdzie kilka 
tygodni  temu doszło  do  kolizji  z  powodu  braku  dobrej  widoczności  spowodowanej  tymi 
krzewami.

2.Druga interpelacja związana jest z zaniechaniem budowy kanalizacji          w północno-
zachodniej   części  osiedla  Jagiełły  -   Kopaliny.   Panie  Burmistrzu  czas  zakończyć 
dziesięcioletni  okres  oszukiwania  mieszkańców,  obiecywania,  składania  niekompletnych 
wniosków na dofinansowanie, które i tak będą negatywnie rozpatrzone, gdyż niestety polityka 
decyduje czy dany region dostanie pieniądze. Pora rozpocząć rozmowy z mieszkańcami na 
temat udostępnienia gruntu przez urząd miejski na budowę osiedlowej oczyszczalni ścieków. 
Do  rozmów  należy  zaprosić  również  monopolistę  w  zakresie  gospodarowania  siecią 
wodociągowo-kanalizacyjną, którym to jest RPWiK       i Firma ta wsławiła się w tym roku 
kilkunastoprocentowymi podwyżkami cen za dostawę wody i odbiór ścieków. Dzięki tym 
podwyżkom prezes   firmy dokonał rozpasania kadrowego   i płacowego   w zarządzanym 
przez siebie przedsiębiorstwie. Firma liczy aż 107 pracowników, średnia płaca brutto wynosi 
2980 zł. W tym roku firma nie planuje większych inwestycji,              w związku  z tym 
należy jej zapewnić front robót. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej nie 
otrzymaliśmy informacji na temat możliwości rozpoczęcia  w tym roku  budowy kanalizacji. 
W związku z tym proszę o podjęcie konkretnych działań.

Ad.  5.
          Zapytania radnych.
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Radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek zwróciła  się  z  pytaniem:  Czy  w  sprawie  ulicy 
Starowiejskiej,  a  konkretnie  barierek  usytuowanych  na  niebezpiecznym  zakręcie  zostały 
poczynione  jakieś  kroki.  W tej  sprawie  mieszkańcy  złożyli  pismo na  jej  ręce.  Pismo to 
przekazała Panu Burmistrzowi i  byli niedawno mieszkańcu u niej i składali w tej sprawie 
pytanie.  Odpowiedziała  mieszkańcom,  że  zapyta  odnośnie  tej  sprawy  na  sesji  Pana 
Burmistrza. Ponadto poinformowała, że pomalowano niedawno pasy dla pieszych. Okazało 
się, że te pasy zostały źle pomalowane, trochę w innych miejscach. Okazało się, że na ulicy 
Legionów  Piłsudskiego  zostały  te  pasy  trochę  nie  fortunnie  wymalowane.  Tak  je 
wymalowano, że wychodzi się na trawnik i na wysoki krawężnik. Poinformowała również, że 
na ulicy Starowiejskiej,  Przemysłowej, Wincentego Zydronia brak kanalizacji,  mieszkańcy 
już  wielokrotnie  interweniują  w  tej  sprawie,  w  związku  z  czym  zwróciła  się  
z pytaniem: Czy Gmina Brzesko ma już jakieś plany związane z tą sytuacją, czy jest jakaś 
koncepcja z tym związana.

Radny Stanisław Góra poinformował, że jego pytanie wynika z ostatniej sytuacji pogodowej 
i występujących podtopień. Od lat sygnalizuje sprawę zaniedbań na korytach rzek będących 
własnością nie koniecznie gminy, ale przebiegających przez tereny własności gminy. Dlatego 
zwrócił się                  z pytaniem: Czy jest jakaś współpraca pomiędzy Wojewódzkim 
Zarządem Wód i Urządzeń Melioracyjnych? Czy gmina może wywrzeć na nich jakiś nacisk, 
zwrócić się o kontrolę rzek? Czy gmina ma na to wpływ? Czy Zarząd Wojewódzki Wód 
informuje gminę o swoich działaniach, to samo dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych? Czy 
gmina  może  wystąpić  i  zobligować  te  instytucje,  aby  wywiązywały  się  ze  swoich 
obowiązków?

Radny Adam Smołucha poinformował, że na ostatniej sesji były dokonane zmiany w planie 
budżetowym, dotyczy wydatków majątkowych i dokonano zmiany w budowie chodników w 
Jadownikach ulica Witosa i Podgórska.       W kontekście tego poinformował, że w wydatkach 
majątkowych na ten rok     w sprawach dotyczących Jadownik planowane są dwie inwestycje 
to  jest  odwodnienie  terenu  przy  ulicy  Podgórskiej  w  Jadownikach  
i  odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych                            w 
miejscowościach Jasień-Jadowniki, tam jest etap pierwszy i etap drugi.    W Jadownikach 
dotyczy  to  ulicy  Bocznej.  W  sprawozdaniu,  które  jest  przedstawiane  radnym  na  sesję 
Wydziału Infrastruktury Technicznej             z Referatu Inwestycji nie ma żadnych informacji 
na temat jak gdyby zaawansowania prac związanych z tymi miejscowościami. Dlatego chciał 
zapytać:  Czy jest  jakiś  plan tych prac,  jak on wygląda,  kiedy będą te  prace rozpoczęte  i 
zakończone?

Radna Jadwiga Kramer poinformowała, że w ślad za pytaniami jakie zadają jej sąsiedzi na 
Osiedlu Browarna, pyta: Czy Panu Burmistrzowi jest coś wiadomo na temat, jakie działania 
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podejmuje Browar w zakresie budowy zjazdu i wjazdu do swojego zakładu, a skończyły się te 
przejazdy przez środek wcale nie małego osiedla?

Radny Józef Kubas poinformował, że zobaczył pewne zmiany w Ogrodzie Jordanowskim, w 
związku z czym nasuwa się  pytanie:  Czy planowana jest  tam jakaś budowa,  nie  mówi o 
bibliotece? Zburzone wreszcie zostały fundamenty po dawnym przedszkolu (10 lat nie dało 
się zburzyć, trzy interpelacje na tej sali składał), że to jest ohydne, ale dostawał informacje, że 
rozbiórka  tych  fundamentów  jest  droga,  a  nagle  dokonano  jednak  tej  rozbiórki.  Drugie 
pytanie dotyczy Okocimskiego Klubu Sportowego. Są naciski kibiców OKS , pytają wprost: 
Jak to jest,  że   Urząd Miasta czyli  my podatnicy sponsorujemy OKS i to w całkiem nie 
małych  kwotach.  Okocimski  sobie  gra  tak  jak  gra  to  wszyscy  widzą,  grają  zawodnicy 
zakupieni lepiej czy gorzej, nasi siedzą na ławach rezerwowych:  Czy my jako mieszkańcy 
mamy jakiś wpływ to, aby nasi zawodnicy grali? Bo tak nie może być, że  kwoty bardzo duże 
płacimy, a oni sobie po prostu tak grają.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  jako  rada,  czy 
mieszkańcy, czy burmistrz to nie mamy wielkich możliwości decydowania kto będzie grał. 
Dlatego tak myśli, że to należy już zostawić mądrości zespołom i działaczom tego klubu. 
Niemniej  jednak  każdy  chce,  aby  te  wyniki  OKS-u  były  lepsze.  Ponadto  zwrócił  się  z 
następującymi pytaniami:

1) W miesiącu kwietniu pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, 
który  został  rozesłany  do  Prezesów  Sądów  Okręgowych  o  chęci  likwidacji  na 
początku 100 Sądów Grodzkich,        w których pracuje od  11 do 20 sędziów i 
asesorów. Oczywiście jest przygotowany również projekt nowelizacji prawa o ustroju 
sądów powszechnych, który generalnie likwiduje tego typu Sądy Grodzkie jakie są 
również  w  Brzesku.  To  rozporządzenie  ma  wejść  w  życie  
1  lipca  2009 roku,  a  więc  za  tydzień.  Dlatego  zwrócił  się  z  pytaniem:  Czy Pan 
Burmistrz coś wie w tym temacie, że Sąd Grodzki w Brzesku ma ulec likwidacji?. 
Jeżeli by tak było to uciążliwości dla mieszkańców    z dojazdem do Tarnowa, koszty 
z tym związane będą duże, zważywszy na to, że budynek w Brzesku dopiero świeżo 
został wyremontowany i po kilkunastu latach funkcjonowania Sądu w Brzesku okaże 
się,  że  trzeba  będzie  jechać  do  Tarnowa.  Sąd  w Brzesku sprawnie  funkcjonuje  i 
wyjazdy do Tarnowa byłaby to sprawa całkowicie niezrozumiała. Trzeba tą sprawą 
zainteresować naszych parlamentarzystów.

2) Do radnych docierają różne informacje. Wczorajszy artykuł w Gazecie Krakowskiej 
informuje,  że   nawet  Wiceminister  Infrastruktury  nie  wie,  czy  i  kiedy  będą 
jakiekolwiek  pieniądze  na  budowę  łącznika  z  autostrady  dla  naszego  węzła  do 
Brzeska.  Ten temat  Przewodniczący  poruszał  kolejny  raz  na  sesji  wyjazdowej  w 
Szczepanowie w obecności Pana Posła Musiała. Nie możemy sobie pozwolić na to, 
aby przez lata nam mówiono, że pieniędzy na budowę jest dużo, a teraz ich nie ma. 
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Gołym  okiem  widać  te  panujące  na  naszych  drogach  „korki”.  Najczęściej  w 
okolicach  stacji  benzynowej  Statoil  stoją  15  metrowe  samochody  -Tiry.  Dlatego 
trudno sobie wyobrazić, aby tego łącznika nie było w Brzesku. Prosi Pana Burmistrza 
o  wystosowanie  stanowczych  pism,  zarówno  do  Posłów,  do  Rządu,  do  Ministra 
Infrastruktury, bo jeżeli GDDKiA  widzi co się dzieje w Łapczycy, czy jeszcze w 
innych miejscach to z całą pewnością uważa, że w Brzesku będzie jeszcze gorzej. 
Dlatego -  jak będzie potrzeba -  pomożemy mieszkańcom zorganizować całkowitą 
blokadę. Można wszystko zrozumieć, ale nie okłamywanie. Przez lata nam mówiono, 
że pieniądze są.

3) Kolejna  sprawa  dotyczy  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów        i 
Kanalizacji.  Jest to wniosek, pochodna poniekąd interpelacji Pana Wiśniowskiego. 
Poprosił bo jest teraz czas, okres wakacji, aby przygotować i ustalić termin spotkania 
ze  wspólnikami  Spółki  RPWiK w kwestii  generalnie  polityki  cenowej  tej  Spółki 
wobec  mieszkańców  wszystkich  gmin,  które  korzystają  z  usług  tej  spółki.  Na 
pewnym etapie istnieje również i konieczność zaproszenia Rady Nadzorczej. Polityka 
cenowa  wobec  mieszkańców jest  całkowicie  niezrozumiała.  Można  podać  opłaty 
eksploatacyjne  jak  wyglądają  w  sąsiednich  gminach.  Dostaje  rachunki  jeszcze  z 
innych gmin. Opłata eksploatacyjna w Bochni za miesiąc wynosi około 6 złotych 
brutto, u nas jest to 11 złotych brutto. Nadmienił, że nakłady inwestycyjne w Bochni 
nie  były  mniejsze  niż  
u nas. Więc można się zapytać skąd taka opłata? Doskonałym argumentem jest to, że 
pracownicy RPWiK, którzy idą odczytywać liczniki raz na dwa miesiące biorą za 
odczyt licznika dwa razy, a idą tak naprawdę w ciągu dwóch miesięcy raz. Tak więc 
jest to wprost „okradanie” ludzi, bo jeżeli ktoś raz idzie odczytywać to  niech raz 
pobiorą opłatę. Jeżeli  prawdą jest  to, że średnia płaca jest  około 3.000 złotych w 
Spółce RPWiK, to te płace między innymi finansowane są przez nas mieszkańców i 
podnoszenie opłat w ciągu dwóch lat około 30 % jest dla mnie całkowicie niczym 
nieuzasadnione.  No  chyba  ,  że  musimy  tylko  płacić  Spółce  RPWiK  za  ich 
wynagrodzenia.  Na  taką  politykę  spółki  absolutnie  się  nie  zgadza,  bo  to  jest 
nienormalne.  Wszyscy,  jako  jednostki  organizacyjne  oszczędzamy,  szukamy  tych 
oszczędności w placówkach oświatowych, które są mocno nie dofinansowane, a tutaj 
w Spółce  RPWiK mamy rozpasanie  cenowe.  Tak więc  jest  to  wysoce  naganne i 
godne  potępienia,  powiedział  to  publicznie  wprost.  Dlatego  dziwi  się  Radzie 
Nadzorczej,  że  zatwierdziła  takie  stawki.  Dlatego  prosi  o  przygotowanie  takiego 
spotkania i żeby przedstawiciele Rady Miejskiej mogli wziąć udział w tym spotkaniu.

4) Czy byłaby możliwość w tym roku  zakończenia inwestycji  na ulicy Sikorskiego. 
Tam jest zrobiona kanalizacja, cała ulica została zwodociągowania, będzie kładziony 
asfalt. Natomiast ta ulica ma jeszcze ulice boczne, na które w części chyba mamy 
zaplanowane środki na skanalizowanie i położenie tam asfaltu. Jest jedna  z tych ulic 
bocznych do ulicy Sikorskiego na odcinku 100 metrowym – mieszkańcy składają 
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wniosek o zrobienie głównego kolektora tak,  aby te późniejsze domu, które będą 
powstawać mogły sobie wykonać tylko przyłączenia. W związku z tym pyta: Czy 
byłaby możliwość sfinansowania z tegorocznego budżetu? Bo na jedną ulicę boczną 
są środki finansowe, a na drugą nie. Czy dałoby się tak zrobić, aby ulice Sikorskiego 
jako całość inwestycji fizycznie zamknąć jeszcze w tym roku?

Ad.  6.
        Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

Sołtys  wsi  Jadowniki  Jerzy  Gawiak poinformował,  że  po  ostatnich  sytuacjach 
pogodowych na terenie Jadownik wylała bardzo rzeka Grodna. Kilkakrotnie w tej sprawie 
interweniował  już  w  Wojewódzkim  Zarządzie  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych. 
Stwierdzono, że rzeka ta nie jest  ich własnością.  Gmina stwierdza,  że też nie  jest  ich 
własnością.  Własnością  są  natomiast  właściciele  działek przez,  które ta rzeka biegnie. 
Brzegi tej rzeki są systematycznie zasypywane przez różne śmieci. Dlatego zwraca się z 
prośbą  o  powołanie  komisji,  która  mogłaby sprawdzać,  co  dzieje  się  na  tym terenie. 
Właśnie  te  śmieci,  które  są  wysypywane  spowodowały  zatory  i  to,  że  były  zalane 
budynki, stodoły, plac zabaw przy przedszkolu. W tym miejscu chciał bardzo serdecznie 
podziękować Pani Marii  Zachara z Referatu Rolnictwa za bardzo szybkie naprawienie 
drogi  po  wczorajszej  awarii,  gdzie  droga  została  podmyta  i   mieszkańcy  nie  mogli 
dojechać.

Sołtys  wsi  Sterkowiec  Józef  Witek zwrócił  się  z  pytaniem:  Czy  ktoś  
w Gminie Brzesko jest odpowiedzialny za koordynację częstotliwości środków masowego 
przewozu.  Stwierdził,  że  nie  są  skoordynowane  rozkłady  jazdy  Bus-ów  i  autobusów 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku.

Przewodniczący  Osiedla  Kopaliny-Jagiełły  Edward  Knaga poinformował,  że 
mieszkańcy i zarząd  osiedla popiera sprawozdanie dotyczące zjazdu z autostrady z tym, 
że zarząd osiedla bezpośrednio po walnym zebraniu mieszkańców wystosował pismo do 
Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu i otrzymał odpowiedź dotyczącą ulicy Leśnej, że 
potrzebna  jest  kwota  w  wysokości  5,5  mln.  złotych  na  przebudowę  ulicy  Leśnej  i 
Gajowej.  Po ostatnim posiedzeniu zarząd osiedla będzie pisał następne pismo, z tego 
względu, że  jest  prosty wniosek Panie Burmistrzu. Gmina dofinansowuje do Powiatu 
połowę środków na budowę dróg i chodników, a Powiatu nie stać na to, aby doprowadzić 
do  odpowiedniego  stanu  ulicę  Leśną.  Jest  Przewodniczącym  osiedla  12  lat  
i  nie  zrobiono  nic  na  tej  ulicy.  Nie  zrobiony  jest  łącznik  Kossaka  z  ulicy  Jasnej, 
Konstytucji  3  Maja.  Nie  zrobiony jest  łącznik  koło  Petersówki.  Jeżeli  to  nie  zostanie 
zrobione, a będzie zjazd to zgotują mieszkańcom na tym osiedlu gehennę. Stwierdził, że 
w tym wypadku Zarząd  Osiedla  wystosuje  następne  pismo do posłów ,  bo  nie  widzi 
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żadnego ruchu, żeby cokolwiek drgnęło w tej sprawie. W tym przypadku zwrócił się do 
Pana Burmistrza z prośbą, aby wpłynął na powiat, aby zaczęli myśleć o tej ulicy przy 
konstrukcji  budżetu  na  rok  przyszły.  Bo  do  tej  pory  Powiat  podał  kosztorys  prac  w 
wysokości  5,5  mln.  złotych  z  tym,  że  nie  ma  na  to  pieniędzy.  Opieszałość  przy  tej 
inwestycji przez Powiat zgotuje zły los dla mieszkańców tego osiedla.

Sołtys  wsi  Poręba  Spytkowska  Wacław  Ćwioro zwrócił  się  z  prośbą  do  Pana 
Komendanta Straży Pożarnej, że jeżeli jest zgłoszenie o jakiejś awarii to bardzo prosi, aby 
dobrze  sprawdzać   i  legitymować  osobę  zgłaszającą  taką  awarię,  bo  nie  zawsze 
uzasadniona jest pomoc Straży Pożarnej. Często jest tak, że mieszkańcy powinni to sami 
usunąć, a nie wzywa Straży Pożarnej.

Pan Zastępca Komendanta Straży Pożarnej udzielił odpowiedzi informując, że jeśli 
chodzi  o  zgłoszenia  to  dyżurny  przyjmujący  zgłoszenie  dysponuje  na  podstawie 
zgłoszenia ustnego i to co usłyszy przez słuchawkę telefoniczną, to na tej podstawie jest 
dysponowany zastęp lub inne jednostki do dyspozycji dyżurnego powiatu. Tak więc nie 
jesteśmy w stanie stwierdzić, co się dzieje w miejscu zdarzenia. Przyjmowane jest każde 
zgłaszające  zdarzenie,  łącznie  z  podanym przez  niego  numerem telefonu.  Jedynie  na 
podstawie fałszywych zgłoszeń można dochodzić zwrotu ewentualnych kosztów udziału 
jednostek ochrony pożarowej        w takich zdarzeniach. 

Przewodniczący Osiedla Zielonka Antoni Staszczyk poinformował,  że skrzyżowanie 
ulic Okocimskiej i Rzeźniczej jest bardzo niebezpieczne,        w lewo brak widoczności, 
chociaż zamontowanie w tym miejscu kamery spowolniło trochę szybką jazdę kierowców, 
zwłaszcza  młodych.  Przypominał,  że  mieszkańcy  na  zebraniu  osiedlowym  składali 
wnioski  
o zamontowanie w tym rejonie lustra. W tym przypadku nie oczekuje odpowiedzi od Pana 
Burmistrza jest  tylko prośba,  że  jak będzie zakup większej  ilości  luster  przez tutejszy 
Urząd to prosi, aby o tym wniosku mieszkańców pamiętać. 

Ad.  7.
              Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy nieobecny, w związku z tym brak zapytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  na  przełomie 
września/października odbędą się nowe wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzieżowa 
Rada  trochę  się  „zestarzała”  jej  członkowie  poszli  na  studia  i  stąd  konieczność  nowych 
wyborów.
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Ad.  8. 
Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.

Pytań do sprawozdania brak.

Ad.  9.
Sprawozdanie  Burmistrza  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej  za  okres  od 
ostatniej sesji.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka na  wstępie  odniósł  się  do  tematu  dotyczącego 
zjazdu z  autostrady.  Przedstawił  jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja  dotycząca  tego 
zjazdu. Poinformował, że Urząd Miejski robi wszystko i podejmuje wiele działań, aby ten 
zjazd w Brzesku był. Burmistrz spotkał się z Generalnym Dyrektorem w Krakowie, było to 
blisko  dwa  miesiące  temu.  Wtedy  po  raz  pierwszy  usłyszeliśmy,  że  GDDKiA  nie  ma 
zabezpieczonych środków na ten cel.  Na początku miesiąca wystąpiliśmy do Generalnego 
Dyrektora  w  tej  sprawie,  aby  zintensyfikował  działania.  Następnie  tą  sprawą  zostali 
zainteresowani nasi parlamentarzyści brzescy, jak również i kilku innych z tego terenu, którzy 
są zainteresowani  tym zjazdem, aby te  działania  były wzmocnione.  Nawet  jeśli  ten zjazd 
będzie wykonany równolegle z przebiegiem autostrady no to opóźnienie kilkumiesięczne nie 
będzie tragedią. Natomiast trzeba przystąpić do działania, aby na ten cel  środki były. Ten 
zjazd w Brzesku na odcinku od Krakowa do Tarnowa priorytetowo jest najważniejszy. Bo 
zjazd w sąsiednich miejscowościach nie jest tak ważny jak tutaj w Brzesku, ponieważ jest to 
zjazd i największy ruch – w kierunku Sącza (droga do Sącza). Dlatego tutaj popieramy jak 
najbardziej wszystkie działania, jeśli będzie wybudowana autostrada, aby ten zjazd w Brzesku 
był  i  nie  możemy dopuścić  do  tego,  aby  te  ciężkie  samochody przemieszczały  się  przez 
miasto. Jeśli mowa o drodze powiatowej to Burmistrz zaproponował Powiatowi Brzeskiemu 
takie rozwiązanie - ponieważ jest uruchomiony program ”Schetynówka”, z tego programu 
gmina  robi  ulicę  Okulickiego  i  Szczepanowską  (rzeczywiście  jest  to  spory  wydatek, 
zaproponował aby Powiat złożył wniosek do tego programu     i myśli, że on będzie miał duże 
szanse poparcia, punktacja będzie bardzo wysoka, bo jest to włącznie dwóch dróg krajowych. 
Natomiast ulica Leśna istnieje i istnieć będzie jako lokalna, nawet jeśli zjazd z autostrady 
będzie przebiegał zachodnią częścią. Dwa dni temu  był w Urzędzie Dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich   i  przekazał  o  tyle  optymistyczną  informację,  że  jeśli  chodzi  o  zjazd  w 
kierunku  Mokrzysk  i  w  kierunku  Szczurowej,  tam  już  są  w  zasadzie  dogadane  warunki 
budowy i  jest  przewidywany do wykonania odcinek około 5 kilometrów.  Jest  ogłoszony 
przetarg na wykonanie obwodnicy Szczurowej. Ma nadzieje, że mimo tych opóźnień ten nasz 
zjazd będzie zrealizowany. Natomiast  wracając do zgłoszonych interpelacji  przez radnych 
widzi,  że  jest  trochę  takie  niezadowolenie.  Dlatego  jeśli  Pani  radna  Chmielarz  jest 
niezadowolona to proszę przyjść do Urzędu, informacja będzie udzielona na bieżąco. Ta sama 
sytuacja dotyczy Pana radnego Wiśniowskiego. Nikt Panie radny nikogo nie okłamywał przez 
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10 lat.  Były działania  przygotowywane.  Pan jest  przedstawicielem Gminy w RPWiK. Na 
bieżąco Pan radny pewne działania śledzi. Projekt, który przejął jako Burmistrz Brzeska był 
jedym z pierwszych, który gmina złożyła do Funduszu Spójności. Niewiele wtedy brakło, a 
ten wniosek uzyskałby dofinansowanie. Tak więc nikt nikogo nie okłamywał.  Pan dobrze 
wiedział,  co się dzieje. Ten wniosek w tej  chwili  został  powtórzony. Jest  po rozmowie z 
Dyrektorem WFOŚ, wniosek poprawiony przechodzi pierwszy etap weryfikacji, tak więc jest 
nadzieja, że środki uzyskamy na kanalizację. Nigdy nie mówił jako Burmistrz, że te środki 
otrzymamy z dnia na dzień. Wszyscy dokładnie wiedzieli na jakim etapie był ten wniosek 
składany i  co się z nim dzieje. Wszyscy wiedzieli,  że jest pewne ryzyko, bo ten wniosek 
wcześniej  nie  uzyskał  dofinansowania.  Jednak działania  zostały  podjęte.  Ma  nadzieję,  że 
środki w tym roku otrzymamy i ta kanalizacja w tym rejonie będzie wykonana. Na pozostałe 
pytania  radnych szczegółowo zostanie  odpowiedź  udzielona po konsultacji  z  prawnikami. 
Dziwi  go  wypowiedź   Przewodniczącego  Osiedla  Zielonki,  ponieważ  Pan  Staszczyk  jest 
pracownikiem Urzędu Miejskiego i nic nie stoi na przeszkodzie, aby przypomnieć koledze z 
innego referatu o zamontowaniu lustra.

W tym momencie Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka złożył sprawozdanie z realizacji 
uchwał  za  okres  od  ostatniej  sesji  Rady  Miejskiej.  Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do 
protokołu.

Ad.  10.
Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za okres 
od ostatniej sesji .

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:
1)  Radny Mirosław Wiśniowski  - Komisja Gospodarki Finansowej.
2)  Radny Adam Smołucha Przewodniczący Komisji Statutowej.
3)  Radna Apolonia Warzecha – Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej 

i  Rodziny  –  sprawozdania  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Zdrowia    Pomocy 
Społecznej i Rodziny oraz Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji.

4)  Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek - Komisja Gospodarki Komunalnej
     Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
5)  Radna Maria Kądziołka - Komisji Rewizyjna.
6)  Radny Józef Kubas  - Komisja Oświaty Kultury i Sportu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik 
Gminy o mały komentarz na temat rozstrzygniętego przetargu na obsługę bankową Urzędu 
Miejskiego.
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Skarbnik  Gminy Celina Łanocha udzieliła  odpowiedzi  informując,  że  na wykonywanie 
bankowej  obsługi  budżetu  Gminy  Brzesko  jako  jedyną  ofertę  złożył  Krakowski  Bank 
Spółdzielczy, którego oferta spełniła wymagania SIWZ. Szacuje się, iż roczne oszczędności z 
tytułu wykonywania bankowej obsługi budżetu wyniosą około 30.000 zł. natomiast w okresie 
trzech lat będzie to 90.000 zł. Są to wielkości szacunkowe, ponieważ nie można do końca 
przewidzieć ilości  prowadzonych rachunków bankowych, ilości dokonywanych przelewów 
czy wydawanych blankietów czekowych, które to generują koszty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk ogłosił 5 minutową przerwę w obradach 
sesji. Obrady zostały wznowione po przerwie.

Ad.  11.
            Informacja  na  temat  aktualnej  sytuacji  na  rynku  pracy  
            w  Gminie Brzesko.

Zastępca  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy   Andrzej  Mleczko złożył  informację 
multimedialną o stanie i strukturze bezrobocia na terenie Gminy Brzesko w 2008 roku oraz w 
okresie 5 miesięcy 2009 roku. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Radna Apolonia Warzecha poinformowała, że zainteresował ją program usuwania skutków 
powodzi. W związku z tym zwróciła się z pytaniem: Czy będzie w ramach tego programu 
przyznane  środki  na  zatrudnienie  ludzi  
z Biura Pracy?

Odpowiedzi udzielił Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Mleczko 
informując, że ten program był realizowany w ubiegłym roku poprzez Starostwo Powiatowe. 
Były  to  prace  interwencyjne.  Nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  to  w  tym  roku  było 
uruchomione  w  formie  robót  publicznych.  Pani  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy 
odnośnie  tej  sprawy
 i środków finansowych miała dzisiaj prowadzić rozmowy z Ministerstwem Pracy.

Radny  Józef  Kubas poinformował,  że  na  dzisiejszą  sesję  dokładnie  przeanalizował 
sprawozdanie. Uważa to opracowanie za bardzo solidne, bardzo szczegółowe, a szczególnie 
zainteresowały go  wnioski, które są zapisane na końcu tego sprawozdania. Chodzi głównie o 
tendencje  plusowe,  minusowe  dotyczące  poziomu  i  struktury  zatrudnienia.  Zwrócił  się  z 
takim pytaniem:  Jest  przedsiębiorca,  wyjeżdża  w teren  powiatu  brzeskiego,  potrzeba  jest 
zatrudnienia  10  murarzy  do  pracy,  dobrze  płaci  –  ilu  pojedzie  
z tym przedsiębiorcą?
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Odpowiedzi udzielił Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Mleczko 
informując, że te oferty, które trafiają do Biura Pracy oscylują nieco ponad 1.400 złotych 
brutto. Takie są oferty. Pracodawca może jeszcze zagwarantować premię itp.  ale na wstępie 
jest to taka kwota. Dlatego takiemu przedsiębiorcy proponuje zorganizować giełdę pracy. Nie 
jest            w stanie dzisiaj Panu radnemu odpowiedzieć ile takich ofert będzie.

Radna Jadwiga Kramer w nawiązaniu do przedstawionej informacji ustosunkowała się do 
problemu  dotyczącego  bezrobocia  wg.  zawodów  
i porównała to z danymi ze strony 29, gdzie poszukiwano z kolei pracowników. W grupie np. 
technik  ekonomista  bezrobotnych  220,  ale  tutaj  mamy  286  potrzebnych  pracowników 
biurowych. Następna pozycja kucharz 74 bezrobotnych, zapotrzebowanie na 40. Sprzedawca 
bezrobotnych 1086, poszukiwanych 383. Więc te wielkości się poniekąd wznoszą i świadczą 
o tym, że to bezrobocie jest nietrwałe.

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że ma wrażenie iż pracodawcy z terenu 
zatrudniają jak najmniej tych pracowników. Chodzi również o to i to jest właśnie zadanie 
radnych gminy, aby zadbać o tych przedsiębiorców najmniejszych, bo to oni dają głównie 
miejsca  pracy  
i  jednocześnie  skupić  się  na  tym,  aby  tego  przemysłu  było  jak  najwięcej,  bo    w  tym 
przemyśle te miejsca pracy są takie pewne.

Odpowiedzi udzielił Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Mleczko. 
Wracając  do  kwestii  poruszonych przez  Panią  radną,  to  porównując  powiat  bocheński  w 
stosunku  do  powiatu  brzeskiego  jest  bardzo  duża  rozbieżność.  W  powiecie  brzeskim 
bezrobocie jest już dwu cyfrowe,        a w powiecie bocheńskim jest na poziomie 6 czy 7 %. 
Tam rynek i  otoczenie  jest  dużo lepsze.  Strefa  przemysłowa rozszerzona  – Niepołomice, 
dojazd          z Bochni do Krakowa nie jest tak uciążliwy jak z Brzeska. 

Radny Tadeusz Pasierb zwrócił się z pytaniem: Czy Urząd Pracy posiada środki finansowe 
na stworzenie lub dofinansowanie stanowiska pracy  przez przedsiębiorców? Wie również, że 
jest  złożone duże zapotrzebowanie konkretne w Biurze Pracy,  tych wniosków było dużo, 
zostały negatywnie rozpatrzone. Wie, że Biuro Pracy miało starać się o dodatkowe środki, 
w związku z tym czy są szanse na pozyskanie  dodatkowych środków? 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Mleczko 
informując Pan radnego, że jeśli chodzi o tę pulę środków  to jest opracowany taki regulamin 
i  podział  tych  środków.  Jest  taki  program  doradczy  w  Starostwie  Powiatowym  i  tam 
generalnie akceptują podział tych środków. Faktycznie te środki są już podzielone. Są i takie 
problemy,  że  tych  środków  nie  da  się  wydać.  Są  problemy  czasem  z  pracami 

19



interwencyjnymi.  Jest  decyzja  na  rozwój  przedsiębiorczości.  Dotacja  jest  na  działalność 
gospodarczą  i  na   doposażenie  stanowisk  pracy  w  ramach  programu  rozwój 
przedsiębiorczości  w  powiecie.  Czekamy  na  środki  dla  ludzi  młodych,  również  i  na 
działalność gospodarczą. 

Przewodniczący  Osiedla  Kopaliny-Jagiełły  Edward  Knaga  zwrócił  się  
z pytaniem: Czy Urząd Pracy rejestruje bezrobotnych, bezrobotną młodzież, która skończyła 
w tym roku naukę i ile tej młodzieży nie otrzyma pracy, ile tej młodzieży poszukuje pracy, 
czy Urząd Pracy wie, co z tą młodzieżą później się dzieje?

Odpowiedzi udzielił Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Mleczko 
informując,  że  generalnie  w  miesiącu  maju  wzrasta  liczba  bezrobotnych  młodych  osób 
rejestrujących  się.  Część  osób  rejestruje  się  
z myślą, aby jak najszybciej zatrudnić się na staż pracy, jeśli oczywiście te osoby spełniają 
odpowiednie warunki. 

Ad. 12.
Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Komendant   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Brzesku  Rober  Biernat przedstawił 
informację  na  temat  bezpieczeństwa  i  porządku  na  terenie   Gminy  Brzesko,  oraz 
bezpieczeństwa w placówkach szkolnych jak niżej:

Analiza stanu bezpieczeństwa na obszarze gminy Brzesko musi zostać poprzedzona krótkim, 
syntetycznym opisem uwarunkowań,  jakie  wpływają  na  taki  a  nie  inny układ  zagrożeń  i 
sposoby walki z nimi. Gmina Brzesko znajduje się w centralnej części powiatu, stanowiąc dla 
pozostałych  gmin  centrum  administracyjno  –  handlowo  –  komunikacyjne.  W  Brzesku 
umiejscowione  są  siedziby  władz  powiatowych,  placówki  służby  zdrowia,  duże  obiekty 
handlowe  i  zakłady  przemysłowe.  Tutaj  działa  największy  plac  targowy  powiatu.  Nasze 
miasto  jest  bardzo  ważnym  węzłem  komunikacyjnym  nie  tylko  dla  powiatu  czy 
województwa, ale także dla kraju czy wręcz Europy. Właśnie w Brzesku krzyżują się drogi: 
K-4 (korytarz  paneuropejski  Wschód – Zachód)  oraz K-75.  Przez północne miejscowości 
gminy  Brzesko  przebiegać  ma  planowana  na  najbliższe  lata  autostrada.  Miasto  i  gminę 
Brzesko zamieszkuje około 30% mieszkańców całego powiatu. W znacznej części skupieni są 
oni  w dużych  blokowiskach na  os.  Wł.  Jagiełły  czy  ul.  Ogrodowej.  Brzesko  to  centrum 
edukacyjne  powiatu.  Tutaj  funkcjonują  największe  szkoły  podstawowe,  gimnazjalne  i 
ponadgimnazjalne,  na  terenie  miasta  działa  też  uczelnia  wyższa.  Opisując  infrastrukturę 
miasta  i  gminy  Brzesko  należy  brać  także  pod  uwagę  tutejsze  zakłady  przemysłowe. 
Działalność browaru „Okocim” czy FPN „Canpack” wpływa na funkcjonowanie społeczności 
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lokalnej, również w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Brzesko jest miejscem, 
gdzie  organizowane są największe w powiecie imprezy masowe, np.  Powitanie Lata,  Dni 
Brzeska itp. Również mecze Okocimskiego Klubu Sportowego, organizowane na stadionie 
przy ul. Okocimskiej, gromadzą duże ilości kibiców, w tym przyjezdnych. Elementem opisu 
uwarunkowań lokalnych, wpływających na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w gminie Brzesko będzie wskazanie, jakimi środkami dysponuje Komenda Powiatowa Policji 
w Brzesku do walki z przestępczością i innymi negatywnymi zjawiskami. Stan etatowy KPP 
w Brzesku to 133 policjantów, z czego 16 pełni służbę w Komisariacie Policji w Czchowie, a 
9  w Posterunku Policji  w Szczurowej.  Pozostali  policjanci  zabezpieczają  obszar  miasta  i 
gminy Brzesko oraz gminy Dębno, w razie potrzeby wspomagając KP w Czchowie i PP w 
Szczurowej.  Policjanci  wspomagani  są  30 pracownikami  cywilnymi.  Bezpośrednio służbę 
patrolową na terenie gminy Brzesko pełnią policjanci Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego, 
liczącego łącznie 25 etatów. Gmina została podzielona na 8 rejonów, gdzie służbę obchodową 
pełnią  dzielnicowi;  5  rejonów  znajduje  się  w  samym  Brzesku,  a  3  to  okoliczne  wsie. 
Zapewnienie  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  to  domena  policjantów  15  osobowego 
Wydziału  Ruchu  Drogowego.  Przestępczość  nieletnich  oraz  kontakty  ze  szkołami  to 
dziedzina,  jaką  zajmuje  się  dwuosobowy Zespół  ds.  Profilaktyki  Społecznej,  Nieletnich  i 
Patologii. W strukturach KPP w Brzesku wydzielono także dwa stanowiska, odpowiedzialne 
za  zabezpieczenia  imprez  masowych.  Nadmienić  należy,  iż  kilkudziesięciu  policjantów 
zajmuje się pracą operacyjną, dochodzeniowo – śledczą, przestępstwami gospodarczymi oraz 
techniką  kryminalistyczną.  Na  terenie  Brzeska  policjanci  zajmują  dwa  lokale:  budynek 
główny  przy  ul.  Szczepanowskiej  53  oraz  pomieszczenia  przy  ul.  Piłsudskiego.  Sytuacja 
lokalowa, ze względu na rosnące potrzeby, wyeksploatowanie oraz zmieniające się przepisy 
jest słaba. Dzięki wsparciu samorządu w roku 2008 wyremontowano pomieszczenia dyżurki 
oraz  areszty.  Na  gruntowną  modernizację  czeka  m.in.  zniszczona  nawierzchnia  ciągów 
komunikacyjnych wokół komendy, zwłaszcza dojazd do pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
oraz garaże, które decyzją inspektora SANEPID-u MSWiA zostały zamknięte w październiku 
ub.  r.  Tabor  samochodowy  brzeskiej  Policji  ze  względu  na  racjonalizację  kosztów  w 
bieżącym roku został zmniejszony z  31 do  14 pojazdów i obejmuje: 7 samochodów Kia 
C’eed,  1  pojazd  m-ki  Polonez  (przeznaczony  do  wycofania),  2  pojazdy  Opel  Astra,  1 
samochód VW T-4, 2 Fiaty Ducato, 1 Fiat Seicento. Samochody te są w różnym stopniu 
wyeksploatowanie  –  najnowsze  to  Kia  i  Fiaty  Ducato  (zakupione  w  ramach  Programu 
Modernizacji  Policji,  w  latach  2007  -  2009);  z  drugiej  strony  Polonez  i  VW  T-4  po 
kilkanaście lat, a ich przebiegi sięgają 200-400 tysięcy kilometrów. 

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Brzesku  jest  w  posiadaniu  kompleksowego  opracowania 
statystycznego,  obrazującego  skalę  przestępczości  na  terenie  powiatu  brzeskiego  oraz  jej 
charakter, w okresie od stycznia do maja 2009 roku. Z opracowania statystycznego można 
wyodrębnić  wskaźniki  dotyczące  mniejszych  jednostek  administracyjnych,  jednakże  ze 
względów technicznych dane dotyczące gminy Brzesko podawane są w połączeniu z gminą 
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Dębno. Jak wynika z analizy danych, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2009 r. na obszarze 
obu  gmin  stwierdzono  1249 przestępstw;  porównując  tą  liczbę  do  roku  ubiegłego  (520) 
oznacza  znaczący  wzrost,  mający  swe  źródło  w  realizacji  kilku  wieloczynowych  spraw, 
szczególnie  z  dziedziny  zwalczania  narkomanii.  Nieletni  w  analizowanym  okresie  czasu 
dopuścili  się  24 czynów,  co stanowi  2  % ogółu.  Najwięcej  przestępstw  odnotowano  w 
kategorii przestępstwa narkotykowe  ;   w okresie od stycznia do maja 2009 r. na terenie gmin 
Dębno  i  Brzesko  stwierdzono  968  takich  przestępstw.  W  porównaniu  z  analogicznym 
okresem 2009 r. (49 przestępstw) oznacza to drastyczny wzrost, biorący się z realizacji dwóch 
dużych (nawet w skali województwa) spraw o posiadanie, udzielanie czy handel narkotykami. 
Drugie  miejsce  w  „rankingu”  przestępstw  zajmują  czyny  o  znamionach  kradzieży        i   
kradzieży z włamaniem; łącznie w ciągu 5 miesięcy 2009 r. stwierdzono  92 takie zdarzenia 
(117 w roku 2008; spadek o 21,4%). Na trzecim miejscu pod względem liczby stwierdzonych 
czynów,  są  przestępstwa  gospodarcze,  których  odnotowano  52.  Tego  typu  sprawy 
prowadzone  są  przez  Referat  ds.  Walki  z  Przestępczością  Gospodarczą  KPP w Brzesku. 
Niewiele  mniej  na  przestrzeni  pierwszych  pięciu  miesięcy  2009  r.  stwierdzono  zdarzeń  
drogowych: wypadków i kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości; tutaj zarejestrowano 
49 naruszeń prawa (6 wypadków i 43 nietrzeźwych kierujących). W ciągu pierwszych pięciu 
miesięcy  2009  r.  policjanci  KPP  Brzesko  wykonywali  czynności  wobec  168 osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstw na terenie gmin Brzesko i Dębno; dla  135 osób 
postępowania  znalazły  finał  w  postaci  aktu  oskarżenia.  Warto  zaznaczyć,  że  wobec  19 
nieletnich sprawców czynów karalnych skierowano wnioski o wszczęcie postępowań przez 
Sąd Rejonowy w Brzesku, Wydział III Rodzinny i Nieletnich. Omawiając kwestię zagrożenia 
przestępczością, nie sposób pominąć problematyki wykrywalności. Na terenie całego powiatu 
brzeskiego ogólna wykrywalność wyniosła 91,7% (w analogicznym okresie roku 2008 było 
to 80,5%). Na obszarze gmin Brzesko i Dębno ogólna wykrywalność w omawianym okresie 
wyniosła  92,4%  (w 2008 - 82,4%). Oba te wskaźniki są znacznie wyższe od średniej dla 
całej Małopolski. Na ten wynik składają się cząstkowe wskaźniki wykrywalności w różnych 
kategoriach  przestępstw.  I  tak  na  przykład  w  kategorii  przestępstw  gospodarczych 
wykrywalność ogólna sięgnęła 96,2%; w przypadku przestępstw o charakterze kryminalnym 
wskaźnik wykrycia sięgnął 91,9%.

Poczucie  bezpieczeństwa  obywateli  –  mieszkańców  naszego  powiatu  to  pochodna  wielu 
czynników. Oprócz omówionej wyżej przestępczości wpływ na to ma także skala zagrożenia 
wykroczeniami – czynami o mniejszym kalibrze znaczeniowym w rozumieniu prawa,  ale 
równie dokuczliwymi dla zwykłych obywateli.  W tym zakresie wychwycić można pewne 
prawidłowości, odnoszące się do obszaru miasta i gminy Brzesko. Otóż większość mandatów 
karnych, nakładanych za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych pochodzi z terenu 
miasta Brzeska. Wynika to z nasycenia patrolami centrum miasta, a także z samej konstrukcji 
przepisu Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Podobnie 
rzecz ma się z wykroczeniami porządkowymi – duża liczba lokali rozrywkowych i placówek 
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handlujących  alkoholem  w  Brzesku  w  sposób  pośredni  generuje  zwiększoną  liczbę  np. 
zakłóceń ciszy nocnej, wybryków chuligańskich itp. W zwalczaniu tych zjawisk pomocne jest 
istnienie monitoringu wizyjnego miasta oraz funkcjonowanie tzw. „Stref Zerowej Tolerancji”. 
Wśród  wykroczeń  rażąco  godzących  w  porządek  i  spokój  publiczny  szczególnie  mocno 
represjonowane są wykroczenia z art. 51, 140 i 141 kw. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 
2009 r. KPP w Brzesku skierowała 161 wniosków o ukaranie sprawców tego typu wykroczeń. 
Mówiąc o wykroczeniach przeciwko mieniu (art. 119 i 124 kw) wymienić trzeba liczbę 107 – 
tyleż  wniosków o  ukaranie  sprawców kradzieży  i  uszkodzeń  mienia  skierowała  do  Sądu 
Grodzkiego KPP                  w Brzesku. W 55 przypadkach wnioski o ukaranie kierowano na 
osoby spożywające alkohol wbrew  ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Szczegółowe dane 
statystyczne,  dotyczące  kwestii  ilości  nałożonych  mandatów,  skierowanych  wniosków  o 
ukaranie,  rodzaju represjonowanych wykroczeń znane będą w miesiącu lipcu br.  Przepisy 
resortowe obowiązujące od początku 2009r.,  mające na  celu odbiurokratyzowanie Policji, 
nakazują zliczanie danych w okresach półrocznych.

Zakres  działań  Policji  nie  ogranicza  się  tylko  do  przeciwdziałania  przestępstwom  i 
wykroczeniom; to także podejmowanie czynności wobec zjawisk patologicznych. Dziedziną, 
która nadal przysparza najwięcej problemów i bez wątpienia powoduje dużą liczbę naruszeń 
prawa  jest  alkoholizm.  Na  przestrzeni  pierwszych  pięciu  miesięcy  2009  r.  policjanci 
doprowadzili  34 mieszkańców  miasta  i  gminy  Brzesko  do  wytrzeźwienia  w  policyjnych 
Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych. W większości przypadków, gdzie konieczne były 
działania  opiekuńcze  względem  osób  nietrzeźwych,  były  one  odwożone  do  miejsca 
zamieszkania  bądź  do  placówki  służby zdrowia.  Z  alkoholizmem  wiąże  się  inny  rodzaj 
zachowań patologicznych – przemoc domowa.  W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2009 
r.  na  terenie  miasta  i  gminy  Brzesko  funkcjonariusze  przeprowadzili  27 interwencji 
domowych, dotyczących przemocy w rodzinie (w tych przypadkach wdrażana była procedura 
Niebieskiej  Karty).  Podczas  tych  interwencji  policjanci  odnotowali:  46 ofiar  przemocy 
domowej (28 kobiet, 14 dzieci i 4 mężczyzn), oraz 27 sprawców przemocy domowej, w tym 
26 będących  pod  wpływem  alkoholu.  W  większości  przypadków  wobec  nietrzeźwych 
sprawców  przemocy  w  rodzinie  skierowano  stosowne  wystąpienia  do  Miejskiej  Komisji 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych;  względem  pokrzywdzonych  zainicjowano 
odpowiednie działania pomocowe, np. z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zapewnienie  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  to  ważny  wycinek  działań  Policji.  Na 
całokształt pracy w tym zakresie składają się: egzekwowanie przestrzegania przepisów Prawa 
o Ruchu Drogowym, działania profilaktyczno – edukacyjne oraz obsługa zdarzeń drogowych. 
Na przestrzeni styczeń – marzec 2009 r. na drogach miasta i gminy Brzesko doszło do  12 
wypadków drogowych, w których nikt nie zginął, a  33 osoby zostały ranne; w tym samym 
czasie  na  drogach miasta  i  gminy doszło  do  110 kolizji.  Porównując  te  liczby z  rokiem 
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ubiegłym zauważyć można, że ilość wypadków utrzymuje się na zbliżonym poziomie (w tym 
samym  okresie  2008  r.  było  ich  11,  przy  1 ofierze  śmiertelnej).  Drastycznie  (blisko 
trzykrotnie) natomiast wzrosła liczba osób rannych w wypadkach; w 2008 r. było to 12 osób). 
Wzrost dotyczy także liczby kolizji drogowych (w 2008 było ich 100). Najwięcej wypadków 
zaistniało na drogach miasta Brzeska (8), tutaj też odnotowano 10 osób rannych. W Brzesku 
doszło też do 76 kolizji. Po 2 wypadki zaistniały w miejscowościach Szczepanów i Okocim. 
To właśnie w Okocimiu na trasie K-75 zaistniał najbardziej tragiczny w skutkach wypadek 
autokaru,  w  którym  rannych  zostało  blisko  20 osób.  Na  tle  całej  gminy  Brzesko  za 
najbezpieczniejsze uznać należy miejscowości na północ od stolicy gminy. Całkowicie wolną 
od zdarzeń drogowych (0 wypadków i kolizji) była w I kwartale br. wieś Bucze. Po 1 kolizji, 
bez osób rannych, odnotowano w miejscowościach Sterkowiec i Wokowice. 

Szczegółowy rozkład zdarzeń w poszczególnych miejscowościach :

Miejscowość
Wypadki Zabici Ranni Kolizje
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Brzesko 7 8 1 - 7 10 65 76
Bucze 1 - - - 2 - - -
Jadowniki - - - - - - 13 12
Jasień 1 - - - 1 - 6 3
Mokrzyska 2 - - - 2 - 5 4
Okocim - 2 - - - 21 3 5
Poręba Sp. - - - - - - 4 4
Sterkowiec - - - - - - 1 1
Szczepanów - 2 - - - 2 2 4
Wokowice - - - - - - 1 1
Razem 11 12 1 - 12 33 100 110

Na obszarze miasta i gminy Brzesko funkcjonuje łącznie 11 szkół podstawowych, 4 gimnazja 
i  3 szkoły (zespoły szkół) ponadgimnazjalne. Liczby te obejmują także szkoły katolickie. Z 
danych,  będących  w  posiadaniu  KPP  w  Brzesku  wynika,  że  szkołami,  jakie  generują 
największą liczbę zdarzeń o znamionach przestępstw, wykroczeń i patologii są nadal szkoły 
gimnazjalne.  Wynika  to  przede  wszystkim  z  właściwości  wieku  adolescencji,  w  jakim 
znajdują się gimnazjaliści.  Chęć zaimponowania kolegom, brylowania w grupie,  zdobycia 
szacunku  w  grupie  rówieśniczej  –  to  główne  przyczyny  naruszania  prawa  na  gruncie 
szkolnym.  Inne  to:  chęć  zysku,  moda,  nieporozumienia  z  kolegami.  Najczęściej  w 
placówkach szkolnych dochodzi do zdarzeń o znamionach wymuszeń rozbójniczych. Polega 
to na zabieraniu drobnych kwot pieniężnych lub przedmiotów pod groźbą pobicia. W takich 
zachowania celują głównie wspomniani gimnazjaliści. Nieco mniejsza skala zdarzeń dotyczy 
tzw.  fali  szkolnej,  czyli  znęcania  ucznia  nad uczniem. Dużą bolączką są  częste  kradzieże 
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mienia, jakie mają miejsce w placówkach szkolnych. Najczęściej kradzionymi przedmiotami 
są  telefony  komórkowe,  obuwie  i  odzież  oraz  pieniądze.  W walce  z  takimi  zdarzeniami 
bardzo pomocne są systemy monitoringu wizyjnego; dzięki kamerom na przestrzeni 2009 r. 
udało się już odzyskać kilka telefonów komórkowych i ustalić sprawców nie tylko kradzieży, 
ale i niszczenia mienia. Doceniając znaczenie monitoringu, Komenda Powiatowa Policji w 
Brzesku pozytywnie opiniowała budowę lub rozbudowę systemów wizyjnych we wszystkich 
szkołach,  jakie  zwróciły  się  o  takowe  opiniowanie.  W  szkołach  gimnazjalnych  i 
ponadgimnazjalnych dochodzi do aktów agresji ze strony uczniów wobec nauczycieli. Jest to 
najczęściej  agresja  słowna,  przejawiająca  się  pogróżkami  lub  wulgaryzmami, 
wypowiadanymi  na  forum klasy.  Po  nowelizacji  Karty  Nauczyciela  pedagodzy  objęci  są 
ochroną  prawną,  taką  samą,  jak  funkcjonariusze  publiczni.  Każdorazowo  ujawniony  akt 
agresji  powoduje  wszczęcie  stosownego  postępowania  i  skierowanie  materiałów do  Sądu 
Rodzinnego (gdy sprawca jest nieletni) lub do Sądu Karnego (gdy sprawca jest pełnoletni). 
Jako największe zagrożenie dla młodzieży szkolnej uznać należy w naszej opinii alkoholizm. 
Nadal  obserwujemy  wzrost  liczby  nieletnich,  ujawnionych  pod  wpływem  alkoholu; 
spożywaniu alkoholu przez nieletnich sprzyja łatwość, z jaka nabywają oni piwo, wino czy 
wódkę. Istnieje także nadal ciche, społeczne przyzwolenie na sprzedaż alkoholu młodzieży. 
Zasadą  jest,  że  każdorazowo  w  przypadku  stwierdzenia  sprzedaży  alkoholu  nieletnim 
kierowany  jest  do  odpowiedniego  Urzędu  Miasta  lub  Gminy  wniosek  o  wszczęcie 
postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
Warto wspomnieć także                o determinacji, z jaką nieletni dążą do wejścia w posiadanie 
alkoholu.  Jeżeli  nie  uda  się  nabyć  go  bezpośrednio  w  sklepie,  nieletni  proszą  o  zakup 
alkoholu  przygodnych,  dorosłych  klientów;  przysługa  ta  „kosztuje”  zwykle  odstąpienie  1 
piwa. Niejednokrotnie nieletni wyrabiają dowody osobiste (które niczym nie różnią się od 
dowodów osobistych dorosłych), by okazać ten dokument i bezproblemowo nabyć alkohol.

Odnosząc się natomiast do zapytania Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat 
Sądu Grodzkiego poinformował, że Wydział Grodzki funkcjonujący w Sądzie Rejonowym w 
Brzesku  jest  kontynuacją  jak  gdyby  funkcjonującego  kiedyś  Kolegium.  To  był  organ 
społeczny. W tej  chwili  faktycznie ten Wydział  będzie likwidowany, ale  nie  nastąpi  taka 
sytuacja, że  zostanie przeniesiony do innego miasta. On zostanie po prostu wchłonięty     w 
istniejący Wydział Karny. Tak więc i pracownicy zostaną wchłonięci do Wydziału Karnego. 
W Brzesku będzie tylko Wydział Karny. Pani Prokurator była dzisiaj na sesji i prosiła, aby 
taką informacje podać Państwu radnym. W przypadku Brzeskiego Sądu wiemy tylko o tym, 
że wszystkie pozostałe Wydziały pozostają, a tylko Wydział Grodzki zostaje wchłonięty do 
Wydziału Karnego. Natomiast czy będą jeszcze jakieś inne czynności podejmowane to trudno 
powiedzieć. W Bochni np. zastanawiają się nad likwidacją również Sądu Rodzinnego i miał 
tam w Bochni pozostać tylko Wydział Ksiąg Wieczystych, mówi się o Wydziale Cywilnym. 
To jest  wszystko  związana  również  z  tym,  że  spada  przestępczość  w sposób  wprawdzie 
niewielki.
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Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że ostatnio w mediach ciągle słychać o 
tragicznych wypadkach, często śmiertelnych z udziałem ludzi młodych. U nas w Brzesku na 
szczęście nie ma takich,  ale nie jest  powiedziane,  że to nie nastąpi.  Młodzież bardzo nie 
umiejętnie  korzysta  
z pierwszego prawa jazdy, również z samochodu, który użyczyli lub kupili rodzice, tudzież 
motocykla. Notoryczne na ulicy Starowiejskiej są wyścigi. Nie da się nawet zapisać numeru 
rejestracyjnego, bo oni tak szybko odjeżdżają, że nie jest to możliwe po prostu. Zostaje po 
nich tylko zapach benzyny. Karanie to jest jakiś sposób, ale czy jest jakaś planowana akcja 
przygotowana przez Policję, aby zapobiec tego typu wypadkom. Bo chyba tylko apelowanie 
do rozsądku tych ludzi spowoduje, że takie tragedie nie będą miały u nas miejsca.

Radna Jadwiga Kramer zwróciła się  z pytaniem: W jakim kierunku będziemy szli,  aby 
ograniczyć tą niemal najwyższą w Polsce wypadkowość? Gorsze wskaźniki ma tylko Litwa, z 
tego co było ostatnio w okresie dwóch dni prezentowane w środkach masowego przekazu. 
Czy wzorem Hiszpanii pójdziemy na restrykcyjność kar, bo winą za to nie można obciążać 
tylko dróg, ale przede wszystkim mentalność ludzi. No i ten nieśmiertelny Polski problem – 
po spożyciu za kierownicą. Czy rzeczywiście tym laureatem w tym roku została Hiszpania, 
która  bardzo  drastycznie,  bo  trzy  krotnie  podniosła  karę  i  mandaty  za  nieumiejętność 
zachowania się w społeczności, czy szukamy innej własnej drogi, czy może czasem warto to 
powiedzieć  co  inni  już  znaleźli  sposób  na  to.  Pan  Komendant  uczestniczył  w  różnych 
naradach, spotkaniach i te kierunki prawdopodobnie są kreślone.
Radna Mieczysława Klimek poinformowała, że z wypowiedzi Pana Komendanta wynika, że 
Policja ściga dłużników alimentów. Dlatego zwróciła się z  pytaniem: Czy Ci dłużnicy są 
umieszczeni na listach – rejestrach dłużników ?

Odpowiedzi udzielił Komendant Policji Robert Biernat informując, że       w tym roku 
Policja operuje niewielkimi liczbami, spadek jeśli chodzi o ofiary wypadków. Statystyki , jeśli 
chodzi o liczby matematyczne w tym roku są małe, ale ludzkich tragedii nie da się opisać. Od 
strony medialnej, jako Komendy Powiatowej Policji, na pewno nie stać na to, aby zrobić jakąś 
wielką kampanie w skali kraju. I to wynika z programu rządowego, który rząd przyjął jeśli 
chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Na naszym rządzie spoczywa obowiązek, aby do 2013 
roku zejść z tragediami na drogach o połowę do 2003 roku i to się nie udaje. Tak więc tutaj 
kampania  medialna  musi  być  bardzo  szeroka.  Jeśli  chodzi  o  młodzież  to  jest  to  pewien 
problem. Policja organizuje spotkania dla rodziców, na które sami rodzice przyjeżdżają często 
na  rowerach,  którymi  poruszają  się  po  terenach  wiejskich  bez  sprawnie  dziejącego 
oświetlenia z tyłu. Rodzice pozwalają , aby również młodzież dojeżdżała na takim sprzęcie. 
Tak więc jest pełen podziwu dla gminy, która przy napiętym budżecie wydaje każdego roku 
nie małe środki finansowe na poprawę poboczy. Ponadto poinformował, że funkcjonuje taki 
program „Gabi”  (sieć  fotoradarów),  który  właśnie  zakłada,  aby  ta  ofiarność  na  drogach 
spadła. Czy ten program się sprawdzi i kiedy to zaowocuje trudno powiedzieć. Prezentacje 
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taką widział dwa lata temu, ale na razie tych fotoradarów nie ma. Jeśli chodzi o dłużników 
alimentów to jesteśmy jednym z podmiotów realizujących ten cały cykl i trudna jest sprawa, 
ponieważ fundusz alimentacyjny praktycznie w tej chwili nie funkcjonuje i go nie ma. Gminy, 
które  wypłacają  zasiłki,  świadczenia  z  funduszu  gminnego  dla  matek  wychowujących 
samotnie  dzieci  co  pewien  okres  czasu  zwracają  się  do  Prokuratury  o  to,  aby  wszcząć 
postępowanie.  Prokuratura zleca Policji  przeprowadzenie czynności.  Jeśli  mamy osobę na 
naszym terenie i jesteśmy w stanie ustalić to materiały idą do Prokuratury. Najczęściej w tej 
chwili wielokrotnie trafiają wnioski na osobę, która praktycznie przebywa za granicą. Decyzje 
o  umieszczeniu  wizerunku  na  stronach internetowych  czy    w prasie  może podjąć  tylko 
Prokuratura, gdyż Policja na to nie ma wpływu.

W tym momencie  Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk ogłosił przerwę w 
obradach do godziny 14.00.
Obrady zostały wznowione po przerwie.

Ad.  13
          Podjęcie uchwał w sprawach :

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009,

Skarbnik Gminy Celina Łanocha odniosła się do zapytania Pani radnej Klimek, odnośnie 
wpisywania  na  listę  dłużników  alimentacyjnych  do  rejestru.  Wyjaśniła,  że   ustawa  z  7 
września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do  alimentów, a w ślad za tym ze 
zmianami ustawy                 o udostępnianiu informacji gospodarczych, również od 1 
października  2008  roku  gminy  mogą  wręcz  mają  obowiązek  umieszczania  dłużników 
alimentacyjnych w Krajowym rejestrze długów. Taką umowę ma podpisany Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brzesku i na dzień dzisiejszy na stronach internetowych w rejestrze 
dłużników  około  100  dłużników  alimentacyjnych  jest  umieszczone  i  na  bieżąco  jest  to 
aktualizowane.

Następnie  Skarbnik  Gminy omówiła  zmiany do  uchwały  budżetowej,  wg załącznika  do 
protokołu.

W dyskusji głos zabrali :

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  chodzi  o  plan 
przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska-  wydaje się, że w pozycji 
czwartej  należałoby zapisać  środki  finansowe na  dofinansowanie  budowy przydomowych 
oczyszczalni dla osób, które mieszkają daleko, gdzieś na przysiółkach i nie mają kanalizacji i 
w najbliższej przyszłości mieć jej nie będą, tak, aby stworzyć możliwość wydatkowania tych 
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środków na budowę właśnie tych przydomowych oczyszczalni, jako dofinansowanie np. w 10 
%. Odrębna umowa lub decyzja Burmistrza Brzeska regulowałaby skutek zawieranej umowy. 
Dlatego  wnioskuje               o  dopisanie  takiego  punktu,  bo  to  otwiera  możliwość 
dofinansowania osobom prywatnym. Nie ma innej prawnej możliwości dofinansowania tylko 
poprzez  gminy  fundusz  ochrony  środowiska.  Takie  wnioski  wpływały  do  gminy  i  były 
negatywnie  rozpatrywane  dotychczas.  To  jest  wniosek  aby  dopisać  punkt  11  „budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pana Przewodniczącego 
Rady,  że  ta  kwota  już  zapisana  w zmianach wstępnie          z  Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej została rozdzielona, gdyż cały ten plan dochodów został rozdysponowany w tym 
roku również na poszczególne zadania i tutaj Wydział ma już pewne działania podjęte i tą 
kwotę proponuje przeznaczyć na likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy Brzesko 
i na gospodarkę ściekową. Dlatego proponuje, aby propozycję Pana Przewodniczącego Rady 
może  przesunąć  do  budżetu  na  rok  2010.  Wówczas  wydział  inaczej  rozplanuje  wydatki. 
Inaczej rozłoży te zadania. Sprawę należy rozeznać dokładnie, bo w tym momencie rzucenie 
takiego zadania bez jakiegoś przygotowania nie wie, czy ma sens.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że niech to będzie na 
przyszły  rok.  Chodzi  głównie  o  to,  aby  gmina  rozpoczęła  takie  działania,  bo  w  innych 
gminach taki fundusz funkcjonuje. Jako przykład podał miasto Tarnów. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił Panu Przewodniczącemu Rady, aby ten 
wniosek po części zaspokoił wszystkich, dlatego opracowany zostanie odpowiedni regulamin 
– zasady – kryteria, dotyczący gospodarki ściekowej i uwzględni się go na przyszły rok do 
budżetu. 

Radna  Maria  Kądziołka -  ze  wszech  miar  zasadny  jest  wniosek  złożony  przez  Pana 
Przewodniczącego Rady. Na komisjach radni składali wnioski, aby uruchomić taki program 
tylko, jeżeli nie mając przygotowanego programu, w tym roku dodalibyśmy ten punkt, to on 
prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany. Należy opracować program, który pozwoli  na 
realizację tego zadania.  Dlatego proponuje inny wniosek,  aby nie  burzyć już tego co jest 
przygotowane, jest co by nie powiedzieć koniec czerwca, połowa roku już minęła i nie mamy 
szans na to, aby zrealizować to zadanie w ciągu pozostałych sześciu miesięcy. Ale są szanse 
na  przygotowanie  program.  Dlatego  składa  wniosek  o  podjęcie  działań  związanych  z 
przygotowaniem programu i zasad dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków. Wtedy 
właśnie można będzie ruszyć z tym zadaniem. Proponuję,  aby nie burzyć tego co zostało 
przygotowane i na co jest dokumentacja, natomiast stawiam wniosek o rozpoczęcie prac i 
przygotowanie programu do tego tematu              i wprowadzenie tego zadania do budżetu, 
spokojnie, na przyszły rok.
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Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009,  który 
został  przyjęty  jednogłośnie 
(17 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

      Uchwała Nr XLIV/295/2009
      Rady Miejskiej w Brzesku
      z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

2) Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  dla  Burmistrza  Brzeska  do 
zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009.

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania 
przekraczającego rok budżetowy 2009, który został przyjęty jednogłośnie  (16 radnych 
obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/296/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w  sprawie  upoważnienia  dla  Burmistrza  Brzeska  do  zaciągnięcia  zobowiązania 
przekraczającego rok budżetowy 2009.

(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

3) Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Brzeskiemu,

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu, który został 
przyjęty jednogłośnie (16 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:
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Uchwała Nr XLIV/297/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.
(uchwala stanowi załącznik do protokołu)

4) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Jadowniki,
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował,  że dzisiaj przed sesją 
odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Komisja zaopiniowała jeszcze jedną poprawkę do 
Statutów  Sołectw.  Zaproponował,  że  wprowadzi  to  jako  autopoprawkę.  Chodzi  o  to,  że 
funkcjonuje  ustawa  o   funduszu  sołeckim,  w związku z  tym,  aby później  nie  poprawiać 
statutów na  nowo nastąpiła  konieczność  wprowadzenia  jeszcze  paragrafu  58a.  Ten  zapis 
został  skontrolowany  i  podpisany  przez  Panią  mecenas  Rodinger.  Paragraf  58  a  ma 
następujące brzmienie: 
„ W przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy na dany rok funduszu sołeckiego paragraf 
57 oraz paragraf 58 niniejszego statutu nie maja zastosowania a tryb postępowania sołectwa o 
przyznanie środków                  z funduszu określają przepisy ustawy z dnia  20 lutego 2009 
roku                 o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52 poz.4). To byłaby poprawka do wszystkich 
statutów sołectw.

Radna  Maria  Kądziołka w  kwestii  wyjaśnienia  poinformowała,  że  przed  posiedzeniem 
Komisji  Statutowej  odbyło  się  posiedzenie  wszystkich  sołtysów  i  sołtysi  jednogłosie 
zawnioskowali, aby na rok 2010 nie wchodzić                w  funduszu. 

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  sołectwa  Jadowniki,  który  został  przyjęty 
jednogłośnie (16 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/298/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa Jadowniki.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

5) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Okocim,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o poprawkę – zapis § 58a.
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Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Okocim, który został przyjęty jednogłośnie 
(17 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/299/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa Okocim.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

6) Projekt uchwały nadania statutu sołectwa Poręba Spytkowska,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o autopoprawkę § 58a.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Poręba Spytkowska, który został przyjęty 
jednogłośnie (17 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/300/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa  Poręba Spytkowska.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

7) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Jasień,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o autopoprawkę § 58a.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Jasień, który został przyjęty jednogłośnie 
(18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/301/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie  nadania statutu sołectwa  Jasień.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
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8) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Mokrzyska,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o autopoprawkę § 58a.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt 
uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Mokrzyska, który został przyjęty 

jednogłośnie (18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/302/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa  Mokrzyska.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

9) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bucze,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o autopoprawkę § 58a.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bucze, który został przyjęty jednogłośnie 
(18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/303/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa  Bucze.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

10) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Szczepanów,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o autopoprawkę § 58a.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  sołectwa  Szczepanów,  który  został  przyjęty 
jednogłośnie (18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:
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Uchwała Nr XLIV/304/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa  Szczepanów.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

11) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Sterkowiec,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o autopoprawkę § 58a.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  sołectwa  Sterkowiec,  który  został  przyjęty 
jednogłośnie (18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/305/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa  Sterkowiec.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

12) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Wokowice,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o autopoprawkę § 58a.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  sołectwa  Sterkowiec,  który  został  przyjęty 
jednogłośnie (18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/305/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa  Sterkowiec.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

13) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Wokowice,
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
zostanie uzupełniony o autopoprawkę § 58a.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  sołectwa  Wokowice,  który  został  przyjęty 
jednogłośnie (18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/306/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania statutu sołectwa  Wokowice.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

W tym miejscu  Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podziękował radnym, 
głównie członkom Komisji Statutowej, Pani radnej Kądziołka za pomoc przy współtworzeniu 
tych  projektów  statutów.  Był  to  okres  ponad  rocznej  pracy  nad  statutami.  Podziękował 
również państwu sołtysom za ich uwagi i poprawki. Wszystkie zostały uwzględnione poza 
jedną, która się nie mieściła w ramach prawnych i nie mogła zostać uwzględniona. Cieszy się 
bardzo,  że  statuty  sołectw  zostały  uchwalone           w  drodze  wzajemnej  dyskusji  i 
porozumienia.  Ma  nadzieje,  że  te  statuty,  które  stanowią  akta  prawa  miejscowego  będą 
funkcjonować w okresie dłuższym i będą służyły głównie  sołtysom w ich pracy.

13)  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
       czas nieoznaczony, części nieruchomości oznaczonej nr ewid.         
       3551, położonej w Jadownikach, stanowiącej mienie komunalne 
       Gminy Brzesko,

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, części 
nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3551, położonej w Jadownikach, stanowiącej mienie 
komunalne  Gminy  Brzesko,  który  został  przyjęty  jednogłośnie (18  radnych  obecnych 
podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/307/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

34



w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  na  czas  nieoznaczony,  części 
nieruchomości oznaczonej nr ewid.3551, położonej                     w Jadownikach, 
stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzesko.

(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

14) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
      nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej części
      nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1471, położonej w Brzesku,
      stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzesko,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk -  propozycja  w  uchwale  jest 
rzeczywiście  na  czas  nieoznaczony,  natomiast  chodzi  tutaj  o  budynek,  pomieszczenia 
położone na terenie Ogródka Jordanowskiego. Wiemy, że        w tym obrębie jest budowany 
kompleks Biblioteczno-Kulturalny. Jest wola zagospodarowania tego kompleksowo z Palcem 
Żwirki i  Wigury,  jak Pan Burmistrz to widzi zagospodarowanie tego terenu w całości w 
kontekście tej dzisiejszej uchwały?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - poinformował, że dlatego 
treść uchwały jest taka, gdyż chodzi o to, aby  umowę tą łatwo było wypowiedzieć z tego 
tytułu,  że  naprawdę  nie  wiemy kiedy ten  teren  będzie  zagospodarowany,  bo  rozpoczęcie 
budowy praktycznie nastąpiło.  W tym momencie te  obiekty nie  przeszkadzają.  Natomiast 
w momencie kiedy będą już kompleksowe ustalenia będziemy mieć możliwość swobodnego 
wypowiedzenia tej umowy. Propozycje są takie, aby rozważyć już docelowo, żeby te obiekty 
wszystkie  można  było  przenieść  do  jednego  ładnego  budynku,  który  mógłby  powstać. 
Oczywiście gmina na dzień dzisiejszy nie posiada na to środków. Dlatego gmina musi jakąś 
formę  wypracować.  Najlepiej  jak  Ogródek  Jordanowski  zostanie  ukończony,  powstanie 
centrum, ważne wtedy byłoby, aby nie pozbawiając miejsc pracy jednak to zlokalizować w 
jakimś jednym estetycznym budynku i to byłoby rozwiązanie optymalne.

Radna Maria  Kądziołka -  na  komisjach  bardzo  dokładnie  omawiano  ten  temat.  I  tutaj 
komisje zawnioskowałaby między innymi wprowadzenie zmiany dotyczącej okresu zawarcia 
umowy, z umowy na czas określony, na umowę na czas nieograniczony, mając na uwadze 
możliwość łatwiejszego rozwiązania /wypowiedzenia/ umowy.  Ponadto, dyskutowano nad 
opracowaną dla tego terenu koncepcją zagospodarowania. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy 
dzierżawy  dotyczącej  części  nieruchomości  oznaczonej  nr  ewid.  1471,  położonej  w 
Brzesku,  stanowiącej  mienie  komunalne  Gminy  Brzesko,  który  został  przyjęty 
jednogłośnie (18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:
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                                     Uchwała Nr XLIV/308/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  nieoznaczony  kolejnej  umowy 
dzierżawy  dotyczącej  części  nieruchomości  oznaczonej  nr  ewid.  1471,  położonej  w 
Brzesku, stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzesko.        (uchwała stanowi załącznik 
do protokołu)

15) Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie        
      w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, który został przyjęty jednogłośnie (18 radnych obecnych 
podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/309/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w  sprawie  nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków 
stanowiących fundusz sołecki. (uchwala stanowi załącznik do protokołu)

16) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu 
      gospodarki odpadami dla Gminy Brzesko,

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania                  z realizacji Planu gospodarki  
odpadami dla Gminy Brzesko, który został przyjęty jednogłośnie (18 radnych obecnych 
podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/310/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy 
Brzesko.   (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

17)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001
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       Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku w
       sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
       alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
       zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu do spożycia poza
       miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z 
dnia  24  października  2001  roku  w  sprawie  określenia  zasad  usytuowania  miejsc 
sprzedaży  napojów  alkoholowych  oraz  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów 
zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży 
jak  i  w  miejscu  sprzedaży,  który  został  przyjęty  przy  17  głosach  za,  przeciw  0,  1 
wstrzymującym  się  od  głosu 
(18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/311/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej                w Brzesku z 
dnia  24  października  2001  roku  w  sprawie  określenia  zasad  usytuowania  miejsc 
sprzedaży  napojów  alkoholowych  oraz  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów 
zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży 
jak                 i w miejscu sprzedaży.    (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

18) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do
      Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 
      Spółka  z o.o,

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  wnoszenia  udziałów  do  Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji       w Brzesku Spółka z o.o, który został 
przyjęty jednogłośnie (18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:
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Uchwała Nr XLIV/312/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w  sprawie  określenia  zasad  wnoszenia  udziałów  do  Rejonowego  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Brzesku  Spółka
 z o.o.    (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że na sali obrad jest Pan 
Dobranowski, który jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki RPWiK.  Przed 
chwilą Rada Miejska podjęła uchwałę         w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów 
do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  w Brzesku Spółka  z  o.o.  W 
czasie  przerwy  rozmawiał  z  Panem  Dobranowskim,  który  wyjaśnił,  że  Rada  Nadzorcza 
Spółki  RPWiK  negatywnie   odniosła  się  do  wzrostu  płac  proponowanych  przez  Zarząd 
Spółki.  Natomiast  Zgromadzenie  Wspólników  przyjęło  te  stawki  i  te  proporcje  zostały 
przyjęte.

Głos  zabrał  Przewodniczący Rady Nadzorczej  Spółki  RPWiK Bogdan Dobranowski. 
Udzielił  odpowiedzi  informując,  że  chodziło  o  podwyżki  płac  dla  pracowników,  a  nie  o 
podwyżkę stawek cen za wodę i ścieki, bo za wodę    i ścieki jak Państwo radni wiedzą Rada 
Nadzorcza opiniuje wniosek, weryfikuje wniosek Zarząd Związku, a Związek Międzygminny 
zatwierdza  ten  wniosek.  Natomiast  Rada  Nadzorcza  opiniując  wniosek  cenowy 
wypowiedziała  się  negatywnie  w  dwóch  kwestiach.  Właśnie  w  kwestii  proponowanych 
podwyżek płac dla  pracowników, jak i  w kwestii  wg nas niedoszacowanych przychodów 
przez spółkę.

19) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do
      Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w 
      Brzesku,

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  wnoszenia  udziałów  do  Miejskiego  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Brzesku, który został przyjęty jednogłośnie 
(18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/313/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku
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w sprawie  określenia  zasad  wnoszenia  udziałów do  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Brzesku.
                    (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

20) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu
      postępowania przy nadawaniu tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta
      Brzeska” i „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”,

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zasad  i  trybu  postępowania  przy 
nadawaniu tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i  „Medal  na Wstędze za 
Zasługi dla Miasta Brzeska”, który został przyjęty jednogłośnie (18 radnych obecnych 
podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/314/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zasad  i  trybu  postępowania  przy  nadawaniu 
tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i „Medal na Wstędze za Zasługi dla 
Miasta Brzeska”. 
                (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

 21) Projekt uchwały w sprawie  odmowy usunięcia naruszenia prawa 
       poprzez  uznanie  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Nr
       IX/100/1999 z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie lokalnych inwestycji
       jako nieważnej,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  projekt  uchwały 
otrzymali radni wraz z uzasadnieniem. Skarga dotyczy bezprawnego pobierania opłat z tytułu 
budowy  przyłącza  kanalizacyjnego.  Wydaje  się,  że  uchwała  rzeczywiście  nie  narusza  w 
niczym interesu prawnego niczyjej strony, do niczego nikogo nie zobowiązywała. Natomiast 
wydaje się, że problem jest i on istnieje w tym sensie, że decyzje, które były podejmowane 
przez  Burmistrza  na  podstawie  tej  uchwały,  nakładały  w zasadzie  obowiązek  zawierania 
umów, które przymuszały mieszkańców do płacenia opłat za przyłącza. Tu wydaje się, że ta 
decyzja była wadliwa od strony prawnej. To jest taka uwaga na podstawie wielu rozmów i 
orzeczeń sądów, które są publikowane w mediach, w dziennikach i różnych publikatorach. To 
decyzja ówczesnego Burmistrza mogła być niewłaściwa i stąd też ten projekt uchwały, który 
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musi być w takiej, a nie innej formie podjęty, gdyż akurat sama uchwała nie zobowiązywała 
mieszkańców do zawierania umów. To wynikało już z decyzji organu wykonawczego.

Głos  zabrał  Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka.  Poinformował,  że  rzeczywiście 
czasem w mediach  pojawiają  się  sygnały,  natomiast  trzeba  to  odnieść  do  każdej  sprawy 
indywidualnie, bo różnie były podejmowane            i różnie w gminach do tego tematu 
podchodzą.  Natomiast  jeśli  to  jest  materiał  prasowy to  nie  wchodzi  w pewne  szczegóły. 
Umowy, które były podpisane kilka lat temu, były w tej kwestii kierowane  zapytania do 
Urzędu Wojewódzkiego i nie stwierdzono uchybień. Natomiast mając te doświadczenia takie 
jakie mamy, to w tej chwili gmina wykonując dokumentację techniczną na podobne zadania 
nie będzie wykonywać tych przyłączy.  I w tym momencie skoro mieszkańcy uważają, że 
takie rozwiązania są lepsze będą we własnym zakresie  musieli  te przyłącza wykonywać. 
Pewnie to wyliczenie,  które  wtedy było w granicach 2.500 złotych w wielu przypadkach 
może się okazać  i kosztowniejsze i  trudniejsze do zrealizowania. Tutaj gmina podejmowała 
na siebie wiele działań. A w tej chwili skoro są takie sytuacje to już gmina odchodzi od tych 
działań. Śmie twierdzić, że mieszkańcy będą niezadowoleni i będą narzekać.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Pana 
Burmistrza poinformował, że mieszkańcy nie będą narzekali, bo zmieniła się ustawa i to jest 
oblig finansowania przyłącza przez osobę, która chce mieć to przyłącze wykonane. Natomiast 
na  tamten  czas  wedle  orzeczeń  Sądu  Administracyjnego,  który  orzekał  w  tej  sprawie 
obowiązek ten spoczywał na gminie do czasu zmiany ustawy.

Radny Stanisław Góra poinformował, że Poręba Spytkowska jest na etapie wodociągowania 
i  na  zebraniu  wiejskim  ówczesny  Burmistrz  Brzeska  problem  dokładnie  mieszkańcom 
przedstawił. Mieszkańcy zgodzili się, na partycypacje w kosztach wykonania przyłączy oraz 
rozłożenia wpłaty na raty.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że tutaj musiałaby być sprawa taka, 
gdyby  indywidualna  osoba  złożyła  pozew  do  sądu  i  było  rozstrzygnięcie  to  wtedy  tak 
naprawdę gmina mogłaby mieć jakąś wykładnię.  

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa poprzez uznanie uchwały Rady 
Miejskiej  w  Brzesku  Nr  IX/100/1999  z  dnia  7  lipca  1999  r.  w  sprawie  lokalnych 
inwestycji jako nieważnej, który został przyjęty przy 13 głosach za, przeciw 0,               3 
wstrzymujących  się  od  głosu  (16  radnych  obecnych  podczas  głosowania)  
jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/315/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
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z dnia 24 czerwca 2009 roku
w  sprawie  odmowy  usunięcia  naruszenia  prawa  poprzez  uznanie  uchwały  Rady 
Miejskiej w Brzesku Nr IX/100/1999 z dnia 7 lipca1999r. w sprawie lokalnych inwestycji 
jako nieważnej. 
                    (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

22) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 
kolejnej  umowy  użyczenia  dotyczącej  nieruchomości  zabudowanej, 
oznaczonej nr ewid.1, położonej   w Okocimiu, stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Brzesko.

Zapytań i uwag do projektu uchwały brak.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy 
użyczenia dotyczącej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ewid.1, położonej w 
Okocimiu,  stanowiącej  mienie  komunalne  Gminy  Brzesko, który  został  przyjęty 
jednogłośnie (17 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:

Uchwała Nr XLIV/316/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia 
dotyczącej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ewid.1, położonej w Okocimiu, 
stanowiącej  mienie  komunalne  Gminy  Brzesko.       (uchwała  stanowi  załącznik  do 
protokołu)

Ad.  14.
     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Ad.  15.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

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

Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  oraz  zapytania  przewodniczących 
jednostek pomocniczych Gminy udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.

Odpowiedź na interpelacje radnej Apoloni Warzecha.
Dotyczy rzeki Grodna w Jadownikach – w sprawie ustalenia administratora rzeki Grodna 
kierowane są od kilku lat pisma do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
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który figuruje           w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe jako 
Zarządca.  W  tej  sprawie  w  miesiącu  marcu  Urząd  Miejski  interweniował  i  otrzymał 
odpowiedź,  że  rzeka  Grodna  jako  potok  o  charakterze  górskim  powinien  znaleźć  się  w 
administracji  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej.  W  tej  sprawie  zostało  do  tej 
jednostki wystosowane pismo z Urzędu, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Tak więc ten 
temat  w jakiś  sposób będziemy musieli  wyjaśnić.  Jest  wiele  takich potoków, których tak 
naprawdę nikt nie chce, bo utrzymanie ich wiąże się z nakładami finansowymi. Na przykład 
Małopolski Zarząd Melioracji Wodnych zajmuje się takimi dużymi rzekami. Niemniej jednak 
ten temat w jakiś sposób gmina musi podjąć, ponieważ co roku przy większych ulewach są 
problemy. Rzeka Grodna w tej chwili przebiega przez grunty okazuje się, że w dużej mierze 
prywatne.  Tak  więc  roszczenia  społeczności  są  duże.  Gmina  zajmuje  się  drogami 
powiatowymi, wojewódzkimi, natomiast tu jest trochę pracy dla Rady Sołeckiej. Może warto 
by  było  Panie  Sołtysie   tematem tym zająć  się  w takim kontekście,  aby  porozmawiać  z 
mieszkańcami, przede wszystkim o utrzymaniu czystości, bo ta rzeka rodzi problemy. Jest 
również  kwestia  przebudowy tego  mostu.  Tutaj  pracownicy  Urzędu  wyjaśnili,  że  to  jest 
problem  z  mieszkańcami,  jest  brak  zgód  właścicieli  gruntów  na  wykonanie  rowu 
odwadniającego.

Odpowiedź na interpelacje radnej Mieczysławy Klimek :
Dotyczy  ustalenia  uprawnień  do  ulgowych  przejazdów  autobusami  MPK  dla  osób 
niepełnosprawnych –  ten  temat  był  już  zgłaszany  na  poprzedniej  sesji.  Cały  czas  tutaj 
pracujemy nad pewnymi rozwiązaniami. Gdyby Rada dała kolejne dopłaty do MPK to byłoby 
to  dość  kosztowne.  Z  wyliczeń  wynika,  że  byłaby  to  kwota  powyżej   100.000  złotych. 
Dlatego rozważana jest możliwość dopłaty do MOPS-u dla tych osób. W ten sposób Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wspierał te osoby.

Dotyczy usunięcia liści  i  gałęzi z ulicy Kościuszki -   w miesiącu lipcu,  sierpniu będzie 
dokonany  przegląd  drzew  należących  do  utrzymania  gminy  
i zostanie ustalony zakres cięć technicznych. Ponadto poinformował, że wykonano cięcia i 
wycinkę drzew suchych na terenie miasta Brzeska, jednak zakres prac jest dużo większy i 
prace te wykonywane będą sukcesywnie,        w sposób usystematyzowany zgodnie ze sztuka 
ogrodniczą.

Odpowiedź na interpelacje radnego Tadeusza Ciureja
Dotyczy malowania linii -  te linie będą w miesiącu lipcu odnowione.
 
Dotyczy zamontowania lustra – niezwłocznie po otrzymaniu zamówionych 
luster drogowych zostanie zamontowane lustro na ulicy Kołłątaja na wysokości posesji Pana 
Hładuna.
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Dotyczy  sprzątania  i  pielęgnacji  trawników  na  terenie  miasta –  te  kwestie  będą 
wyjaśniane  tak,  aby  w  latach  następnych  to  wszystko  dobrze  funkcjonowało.  Ponadto 
poinformował, że trawy są koszone i sprzątanie odbywa się w tych miejscach, gdzie gmina 
daje zlecenie. Gmina też nie może  zlecać koszenia czy sprzątania na nie swoich gruntach, bo 
często są i takie sytuacje.

Odpowiedź na interpelacje radnej Ewy Chmielarz
Dotyczy ulicy Sąsiedzkiej Pani  Reczek –  po zbadaniu ksiąg wieczystych wynika,  że  na 
dzień  dzisiejszy  nie  są  przeprowadzone  postępowania  spadkowe,  czyli  nie  są  określeni 
właściciele  nieruchomości.  Natomiast  co  do  odpowiedzi  na  pisma  w  tej  sprawie  to 
pracownicy  tutejszego  Urzędu  oświadczyli,  że   są  wysyłane  regularne  odpowiedzi  na 
składane pisma do Urzędu.

Dotyczy Pani Wojtas – obecnie na przeszkodzie jest to, że toczy się               z wniosku 
Zebrania  Wiejskiego  Mokrzysk  postępowanie  w  Referacie  Budownictwa  i  Inwestycji  w 
kwestii opracowania planu szczegółowego osiedla mieszkaniowego. W związku z tym sprawę 
sprzedaży gruntu gminnego na rzecz pani  Wojtas odłożono na termin późniejszy.  Będzie 
można rozpatrywać to dopiero po uchwaleniu przez Rade Miejską planu.

Dotyczy  przekwalifikowania  dróg –  te  sprawy  cały  czas  się  toczą  i  są  regulowane  na 
bieżąco w miarę posiadanych możliwości finansowych. Sprawy te są bardzo skomplikowane 
prawnie i kosztowne jak i czasochłonne.

Odpowiedź na interpelacje radnego Adama Kwaśniaka
Dotyczy  przywrócenia  chodników  do  stanu  poprzedniego  po  wykonaniu  wymiany 
gazociągu – roboty związane z wymianą gazociągu nie zostały jeszcze zakończone i tym 
samym  nie  dokonano  ostatecznego  odbioru  chodników  w  miejscu  prowadzonych  prac. 
Wykonawca zobowiązany został do usunięcia wszystkich zapadlisk w miejscu prowadzonych 
prac w okresie dwóch lat od daty ostatecznego odbioru.

Odpowiedź na interpelacje radnego Mirosława Wiśniowskiego
Dotyczy wycinki drzew – proponuję, aby któraś z komisji przejechała po mieście i dokonała 
oględzin drzew i wskazała, które należy wyciąć. Taki punkt zapalny jest na skrzyżowaniu 
ulicy  Kościuszki  i  ulicy  Królowej  Jadwigi.  Natomiast  są  też  inne  miejsca,  gdzie  drzewa 
wymagają odpowiedniej pielęgnacji. To jest też praca dla Zarządów Osiedli i Komisji Rady, 
aby  wnioski  dotycząca  wycięcie  czy  też  pielęgnacji  składy  do  Urzędu  Miejskiego  pod 
przyszły budżet, aby ta wycinaka nie była taka przypadkowa.

Dotyczy zaniechania budowy kanalizacji w północno-zachodniej części Osiedla Jagiełły 
– już w czasie przerwy ten temat wyjaśniał. Nikt przecież nikogo nie oszukiwał. W związku z 
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budową  kanalizacji  było  podejmowanych  szereg  działań,  które  nadal  są  prowadzone. 
Natomiast trzeba mieć tego świadomość, że czy gmina dostanie środki finansowe to nie tylko 
od  nas  zależy.  Zależy  to  od  jakości  złożonego  wniosku,  od  dokumentacji.  Obecnie  jest 
złożony wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków UE. Ten temat nigdy nie 
był przez Gminę ani Burmistrza zaniechany. Tak więc po uzyskaniu zapewnienia o dotacji 
budowa będzie realizowana.

Odpowiedź na zapytanie radnej Jadwigi Kramer:
Dotyczy czy Browar podejmie działania związane z budową zjazdu           z obwodnicy 
swojego  zakładu –  Browar  wykazał  zainteresowanie  budową  zjazdu  pod  warunkiem 
dofinansowania  z  funduszy  unijnych.  Jednak  po  zorientowaniu  się,  że  obecnie  nie  ma 
możliwości otrzymania takich dotacji, temat nie jest kontynuowany.

Odpowiedź na zapytanie radnego Józefa Kubas:
Dotyczy  rozbiórki  fundamentów w Ogródku Jordanowskim –  zadanie  to  jest  częścią 
realizowanych robót w ramach przyznanych środków                  w wysokości 100 tyś. 
złotych. W ramach tych prac wykonane zostanie nowe ogrodzenie, wyburzenie fundamentów 
starego przedszkola, ułożenie kostki elastycznej przy urządzeniach zabawowych, malowanie 
starego ogrodzenia.

Dotyczy wydawanych środków z budżetu gminy na OKS -  Pan Prezes OKS przedstawił 
informację, że te środki, które otrzymuje z gminy Brzesko    i z Browaru są środkami nie 
wystarczającymi  jak  na  II  ligę,  wręcz  jako  Klub  Okocimski  mają  jeden  z  najniższych 
budżetów. W tej chwili drużyna utrzymała się w II lidze i z tego co wie OKS będzie chciał 
wprowadzić  program oszczędnościowy,  może  mniej  zawodników z  zewnątrz.  Im wyższa 
klasa kluby tym więc utrzymanie kosztuje. Musimy też zadać sobie pytanie: Czy Brzesko stać 
na utrzymanie II Ligii? Na pewno nikt nie chce wycofywać drużyny.

Odpowiedź na zapytanie radnej Katarzyna Pacewicz Pyrek: 
Dotyczy kanalizacji na ulicy Starowiejskiej,  Przemysłowej i Zydronia – stan kanalizacji 
na  terenie  naszej  gminy  jest  w  granicach  45  –  50  % skanalizowanej  gminy.   Tak  więc 
kanalizacja w gminie będzie trwać jeszcze przez wiele lat. Więc nie łudźmy się, że w ciągu 
najbliższych lat będzie kanalizacja. To będzie na pewno trwało 10, a może i więcej lat.

Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Góry
Dotyczy  współpracy pomiędzy  Wojewódzkim  Zarządem  Wód  i  Urządzeń 
Melioracyjnych – co roku na wiosnę są prowadzone takie przeglądy. Natomiast chcemy tą 
współpracę  zacieśnić,  aby  pewne  sprawy  były  realizowane,  aby  znalazły  się  przede 
wszystkim środki finansowe na regulacje tych potoków.
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Odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Rady Ojczyka
Dotyczy RPWiK -  w ubiegłym roku pewne zamieszanie pojawiło się             w momencie 
uchwalania taryf cenowych. Jako uczestnicy, przedstawiciele również negatywnie wniosek 
ten zaopiniowali. Natomiast w ubiegłym roku podwyżka ta związana również była z tym, że 
po raz pierwszy gmina nie  dała  dopłaty do cen wody.   Jeżeli  gmina nie  dała  dopłaty to 
podwyżka ta była nie 5%, ale była kilkanaście procent. Natomiast wiele uwag, które radni 
zgłaszają na pewno będą analizowane. Odbędzie się spotkanie ze wszystkimi wspólnikami w 
okresie wakacyjnym i te wszystkie sprawy należy przedyskutować, żeby w momencie kiedy 
będzie  wniosek  cenowy,  gdzie  jest  ostatnia  chwila  i  tak  naprawdę  niewiele  jest  do 
powiedzenia,  to  jeśli  nie  zostanie  zatwierdzimy ten wniosek cenowy to i  tak odpowiedni 
urząd ten wniosek zatwierdzi. Tak więc ten temat wymaga kompleksowego wyjaśnienia, bo 
potem ten temat pojawia się na zebraniach osiedlowych, wszyscy są wówczas zdenerwowani, 
bo  są  różnego  rodzaju  pytania.  Jest  również  propozycja,  aby  jednak  wrócić  do  starych 
zapisów jeśli chodzi o rozbicie tego abonamentu na poszczególne składniki. 
Odpowiedź na zapytanie Sołtysa Sterkowca Józefa Witka: 
Dotyczy koordynacji  rozkładów jazdy autobusami na terenie  gminy Brzesko -  Panie 
sołtysie  na  wszystkich  zebraniach,  na  spotkaniach  sołeckich  mówiłem,  że  jeśli  chcemy 
utrzymać nasze przedsiębiorstwo komunikacyjne, do którego co roku gmina daje duże środki 
finansowe to zależy wszystko od mieszkańców, czy oni korzystają z tego przewoźnika czy 
nie. Bo jednocześnie jeśli likwidujemy jakikolwiek kurs to są interpelacje, pytania. Siłowo nic 
nie  da  się  zmienić.  Trwają  prace  w  Parlamencie,  aby  działalność  przewoźników  była 
koncesjonowana,  bo jeśli  jakiegoś takiego rozwiązania nie  będzie  to każdy kto się  zgłosi 
będzie mógł rozpocząć działalność. Dużą pracę                u podstaw taką pozytywistyczną na 
sołectwie  niech  Pan  wykonuje  i  zachęca  mieszkańców,  aby  z  naszych  przewoźników 
korzystali. Ponadto poinformował, że trwają wstępne prace nad ustawą, która określałaby ile 
na danym terenie może jeździec BUS-ów.

Odpowiedź na zapytanie radnego Adama Smołuchy:
Dotyczy prac melioracyjnych, na jakim to jest etapie, kiedy ewentualnie się rozpoczną – 
środki  na  prace,  o  które  Pan  radny  wnioskował  są  zabezpieczone  w budżecie  gminy  na 
wykonanie  II  etapu  odwodnienie  ulicy  Podgórskiej.  Pierwszy  etap  został  już  wykonany 
w  ubiegłym  roku.  Natomiast  II  etap  będzie  wykonany  po  uzyskaniu  niezbędnych  zgód 
mieszkańców. Jeśli będą zgody to prace się rozpoczną. Prace te polegać będą na pogłębieniu 
istniejącego już rowu. Natomiast jeśli chodzi o budowę chodników to one są wpisane w plan 
wieloletni i ma nadzieję, że w tym roku Powiat wykona  dokumentację.

Radna Mieczysława Klimek ustosunkowała się do udzielonej odpowiedzi przez Burmistrza 
Brzeska informując, że to nie jest dobre rozwiązanie, aby gmina dawała dotacje do MOPS-u. 
Tak  jak  zaznaczyła  w  swojej  interpelacji  wiele  z  tych  osób,  mówi  o  bardzo  dużym 
upośledzeniu nie pójdzie do MOPS-u
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka  poinformował,  że  są  ulgi  dla  tych osób,  które 
wynikają z innych przepisów. Rozumie, że Pani radna mówi         o ulgach, które są. Jeśli ktoś 
ma kartę z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania to ta karta nie uprawnia do ulg. Natomiast 
jako Rada może podjąć taką uchwałę i w jakiś sposób zabezpieczyć te środki. 

Radna Mieczysława Klimek poinformowała Pana Burmistrza, że jest ustawa z roku 1997, 
która mówi, że te osoby, które mają orzeczoną tą niepełnosprawność są na równi traktowane z 
osobami, które mają orzeczenie wydane przez ZUS lub KRUS. Tak więc nie bardzo rozumie 
dlaczego tamte są respektowane ulgi, a te nie, skoro to jest traktowane równorzędnie?

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka  poinformował Panią radną Klimek, że będzie to 
wzięte pod uwagę, natomiast należy mieć świadomość, że za każdymi takimi ulgami biorą się 
znaczne  dopłaty  do  MPK.  Te  wyliczenia  mamy.  Zostaną  przedstawione  na  komisjach  i 
spróbujemy jakieś sensowne rozwiązanie wypracować. Ale też należy mieć świadomość, że 
gmina musi te środki w jakiś sposób ograniczony stosować, ponieważ za chwilę podejmiemy 
uchwałę, że wszystkich mieszkańców wozimy za darmo. Tak więc proponuje aby wziąć pod 
uwagę te osoby, które mają trudną sytuację, które mają ten stopień znaczny, żeby ta ulga 
dotyczyła  tylko takiej  grupy,  aby ta  dotacja  była  na  poziomie określonej  kwoty.  Dlatego 
proponuje,  aby w tej  kwestii  zachować zdrowy rozsądek,  bo może się  tak okazać,  że  za 
chwilę przyjdzie inna grupa ludzi i zawnioskuje też o ulgi.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk wyjaśnił,  że  generalnie  chodzi  o 
zidentyfikowanie tych faktycznych potrzeb.  Prace trwają na ten temat i  po wakacjach ten 
temat będzie  na komisjach merytorycznych. 
Radna  Jadwiga  Kramer w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Pana  Burmistrza  na  temat  ulg 
zauważyła, że to zdanie ostatnie było najważniejsze „zachowajmy umiar”, ale z drugiej strony 
ludzie się burzą na co (przykład):  Ja jadę do sanatorium do Kołobrzegu, do Rymanowa i 
tamte gminy do mienie dopłacają i ja mam dopłatę, a moja macierzysta gmina nie dopłaca. 
Tak więc myśli, że zdiagnozowanie tego zjawisk, czyli zakres potrzeb jest bardzo ważny.

Radny  Stanisław  Góra w  nawiązaniu  do  udzielonej  odpowiedzi  zwrócił  się
 z  prośbą,  aby  Urząd  Miejskie  wystąpił  do  różnych  instytucji  odnośnie  zniszczeń 
powodziowych.

Radny Tadeusz Ciurej poinformował,  że z informacji  jakie uzyskał od Pana Naczelnika 
Dobranowskiego w zeszłym tygodniu bodajże wie, że ulica Na Łączyskach znowu nie jest 
zaplanowana na wykonanie oświetlenia ulicznego. Sprawa ta trwa dość długo i jeżeli nie ma 
środków finansowych  to rozumie ten problem, bo faktycznie tych środków na oświetlenia nie 
było dużo. Ale jeśli by można było coś w tej kwestii uczynić to bardzo by o to prosił. A jeżeli 
nie to mieszkańcy będą cierpliwie czekać dalej.
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Ostatnio rozmawiał z Panem, który ma zieleniak przy ulicy Legionów Piłsudskiego i tam po 
prosu przeniesiono przejście dla pieszych akurat          w środek wjazdu na parking, kto wpadł 
na taki genialny pomysł?

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka zwrócił  się  z  prośbą  do  Naczelnika 
Dobranowskiego, aby wszystkie te uwagi zanotował, do tych spraw powróci się po sesji. Jest 
pismo do Powiatu Brzeskiego związane właśnie z barierką, natomiast również w tym piśmie 
był zakres i ten zakres wychodzi tak daleko, że nie  wiadomo na ile środków wystarczy. Na 
pewno ta droga, o której mówi Pan radny Ciurej będzie wykonywana. Natomiast kwestie tych 
przejść będziemy starali się wyjaśnić. Jeśli  chodzi o kwestie oświetlenia to środki zostały 
rozdysponowane. Natomiast jeśli będzie taki temat to może warto go podjąć. Można na sesji 
zwiększyć środki finansowe na takie potrzeby.

Radna  Ewa  Chmielarz zwróciła  się  z  prośbą  do  Pana  Burmistrza  odnośnie  swojej 
interpelacji,  aby  Pan  Naczelnik  dokładnie  odpowiedział  na  zadane  interpelacje. 
Poinformowała, że jest w mapach tak zaznaczone, że rów melioracyjny jest jako droga, a to 
co jest obecnie drogą jest własnością Pani Anny Chmielarz (zbieżność nazwisk, to nie jest 
rodzina),  a Pan Naczelnik dał  jej  niedawno wykaz synchronizacyjny,  a ona nie obrażając 
nikogo jest prostą kobietą i ona nie zna się na tym. Dlatego Pan jako Naczelnik powinien 
powiedzieć jej prosto. Ona nie jest ani urzędnikiem, ani geodetą .  Dlatego poprosiła Pana 
Burmistrza o szczegółową odpowiedź na zadaną interpelację.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka  wyjaśnił Pani radnej, że wszystkim zależy na tym, 
aby ten problem rozwiązać.

Naczelnik Wydziału GGMK Józef Makuch wyjaśnił, że nie wszystkie sprawy gmina jest w 
stanie  uregulować.  Wydział  GGMK stara  się  na bieżąco regulować w miarę posiadanych 
możliwości  stany  prawne.  Sprawy te  są  często  bardzo  skomplikowane  prawnie.  Są  takie 
grunty bardzo skomplikowane, że żadna procedura nie pasuje do tego, aby gmina stała się ich 
właścicielem.  Gmina  już  w  2005  roku  deklarowała  się,  Burmistrz  Musiał  podpisał  takie 
pismo,  że  jesteśmy  w stanie  przejąć  ten  grunt.  Ale  żeby  przejąć  ten  grunt  to  musi  być 
określony właściciel. Jeżeli my tych właścicieli hipotecznych nie znamy to niestety musi być 
przeprowadzone  postępowanie  spadkowe.  Próbowano  się  kilkakrotnie  spotykać  z  tymi 
właścicielami, oferowano im pomoc techniczna po to, aby był finał kiedyś tej sprawy. Dobrze 
wie,  że  Ci właściciele nie znają się  na sprawach geodezyjnych, ale też wie jedno, że nie 
wszystkie  grunty  pod  drogami  mają  być  własnością  gminy.  Mamy  pełna  dokumentację 
geodezyjną sporządzoną przez firmę geodezyjną. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem: Czy w ramach 
posiadanych środków na kanalizacje  w budżecie  gminy             w okolicach na ulice 
Sikorskiego jest szansa zrobienia tej jednej ulicy  bocznej, bo jedna jest już zaplanowana.

Dalszych  wyjaśnień  udzielił  Naczelnik  Wydziału  Infrastruktury  Technicznej  i 
Komunalnej Bogdan Dobranowski informując, że mieszkańcy z tej ulicy byli w Urzędzie 
Miejskim. Mieszkańcy z tej ulicy zlecili wykonanie dokumentacji technicznej we własnym 
zakresie na ten odcinek sieci  kanalizacyjnej,  co bardzo zdziwiło,  ale wychodzą tak jakby 
naprzód  swoim  potrzebom  i  projektują  sieć.  Jak  będzie  ten  projekt  gotowy,  będziemy 
wówczas znać koszty i  do tematu powrócimy. Szanse realizacji tego zadania na pewno jakieś 
są, ponieważ to nie jest zbyt długi odcinek, a skoro mieszkańcy wychodzą na przeciw, robiąc 
we własnym zakresie dokumentacje to warto takim mieszkańcom pomóc.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że wszędzie tam gdzie mieszkańcy 
wychodzą  na  przeciw,  dokonują  podziałów geodezyjnym we własnym zakresie  to  gmina 
chętnie im pomaga.

Ad.  17.
        Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  otrzymał  od  Pani 
Dyrektor  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w Okocimiu  podziękowanie  za  pomoc  jakiej 
Gmina, Rada Miejska udzieliła tej szkole.

Otrzymał  również  podziękowanie  od  Pana  Posła  Józefa  Rojka  za  zaproszenie  na  obrady 
dzisiejszej sesji, ale z przyczyn, że trwają obrady sejmu nie będzie mógł uczestniczyć.

Radna Maria  Kądziołka poinformowała,  że  11-12  lipca  br.  Zarząd  Osiedla  Kościuszki-
Ogrodowa   organizuje  „VII  Międzyosiedlowy  Piknik  Rodzinny”,  na  który  serdecznie  w 
imieniu zarządu wszystkich zaprasza.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka zaprosił wszystkich na najbliższe Dni Brzeska.

Radna  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek również  w  imieniu  Zarządu  Osiedla  Brzezowieckie 
zaprosiła na piknik osiedlowy, który odbędzie się w dniu          5 lipca br.

Radny Tadeusz Ciurej również w imieniu całego Zarządu Osiedla  Słotwina zaprosił  na 
piknik osiedlowy - festyn, który odbędzie się w dniu 19 lipca br.
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Sołtys wsi  Sterkowiec Józef Witek poruszył temat dotyczący przyłączy kanalizacyjnych. 
Poinformował, że w Sterkowcu kanalizacja jest wykona. Nie wszyscy mieszkańcy są do tej 
kanalizacji podłączeni, a mimo to przepompowują ścieki do kanalizacji, przez co zaburzają 
cały proces oczyszczania. W związku z czym zwrócił się z pytaniem: Czy ci mieszkańcy mają 
płacić czy nie mają płacić?

Odpowiedzi  udzielił  Wiceprzewodniczący  Rady  Franciszek  Brzyk informując  Pana 
Sołtysa, że był podjęty na Komisji Gospodarki Finansowej wniosek w tej sprawie. Komisja 
Gospodarki Finansowej wniosła                    o szczegółową kontrolę właśnie tam gdzie jest 
kanalizacja.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił Panu Sołtysowi, że ten problem, o którym 
Pan Sołtys mówi był  również poruszany na zebraniu wiejskim. Jeśli  Pan Sołtys ma takie 
sygnały, że ktoś przepompowuje ścieki do istniejącej kanalizacji to prosi, aby zgłosił ten fakt 
do Rejonowego Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, który dokona kontroli.

Odpowiedzi  udzielił  Naczelnik  Wydziału  Infrastruktury  Technicznej  
i Komunalnej Bogdan Dobranowski informując, że Pan Sołtys mówi o takiej sytuacji, że 
ktoś nie ma wykonanego przyłącza i teraz chce sobie ten przyłącz wykonać.  Gmina już nie 
pośredniczy  w tym od jakiegoś  czasu.  Taka  osoba  musi  sobie  sama wystąpić  o  warunki 
techniczne do RPWiK. Sama musi  sobie zlecić   wykonanie mapy, projektu technicznego, 
zlecić  prywatnej  firmie  wykonanie  tego  przyłącza  kanalizacyjnego,  czyli  sama  ta  osoba 
ponosi koszty całego przyłącza. Ta osoba nie wpłaca już do Gminy Brzesko w tej chwili tylko 
musi ponieść sama koszty pełnego przyłącza. Poprzednio było tak, że mieszkaniec wpłacał za 
koszty tego przyłącza do gminy i  gmina za niego wykonywała ten przyłącz. Teraz  gmina 
zaprzestaje  wykonywać za mieszkańców przyłącza,  a  więc mieszkaniec musi  sam przejść 
procedurę przygotowania, realizacji i odbioru.

Radna Jadwiga Kramer poinformowała, że na Komisji Gospodarki Finansowej omawiana 
była  ta  sprawa.  Podjęto  wniosek,  jeżeli  ktoś  ma  dom usytuowany  przy  ciągu  gdzie  jest 
kanalizacja  należy  przeprowadzać  kontrolę  i  jak  gdyby  wymusić  przyłączenie  do  tej 
kanalizacji,  bo  im  więcej  będzie  osób  odbierających  te  ścieki  tym tańsza  będzie  usługa 
odbioru  tych  ścieków  i  nie  pozwalać  na  to,  aby  ktoś  robił  unik  i  robił  nas  w  „konia 
przysłowiowo”.  Taki  był  sens  postawienia  wniosku  na  ostatniej  Komisji  Gospodarki 
Finansowej.

Sołtys  wsi  Sterkowiec  Józef  Witek poinformował,  że  należy  również  objąć  kontrolą 
wszystkich tych, którzy odbierają ścieki beczkowozami i sprawdzić, gdzie te ścieki potem 
wywożą.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka ale panie Sołtysie kto to ma zrobić?

Radna  Jadwiga  Kramer poinformowała,  że  ten  kto  ma   szambo  musi  się  wykazać 
dokumentami, że od niego te ściek odebrano, nie raz na pół roku czy trzy lata tylko miesiąc 
temu. Trzeba udokumentować ten fakt, że systematycznie to szambo jest opróżniana, a ktoś 
wystawiając fakturę musi u siebie pokazać przychód.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że często są przypadki takie, że ktoś nie 
zawsze bierze fakturę, bo będzie wówczas taniej.

Radna Jadwiga Kramer to znaczy, że to jest nielegalnie. I na to jest paragraf.

Sołtys  wsi  Jadownik  Jerzy  Gawiak również  odniósł  się  do  tematu  związanego  z 
przyłączami  kanalizacyjnymi.  Na  ulicy  Małopolskiej  już   kilka  lat  jest  kanalizacja,  są 
wykonane studzienki kanalizacyjne tzw. przykanaliki. Mieszkańcy mają dosłownie metr dwa 
metry od szamba i nie są podłączeni.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił Panu Sołtysowi, że jest  przecież osobą 
publiczną  i  też  należy  włączyć  się  w  te  działania.  Tak  więc  musicie  mieć  Panowie 
świadomość, że jesteście sołtysami, jesteście radnymi      i musicie wziąć na siebie również 
odpowiedzialność.  To  nie  wy  będziecie  kontrować,  ale  wy  musicie  ten  fakt  zgłosić  do 
Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poruszył zawarty artykuł w tygodniku 
TEMI. W związku z czym zwrócił się z pytaniem: Czy pojawił się wniosek, aby zrobić tutaj 
w Urzędzie na jednej ze ścian taką aleję byłych burmistrzów oraz czy jest taka potrzeba? Nie 
przypomina sobie , aby wcześniejsi burmistrzowie mieli takie potrzeby.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - na kanwie tego artykułu wyjaśniał, że w ubiegłym 
roku odbywał się remont tej części korytarza i zmienił się wystrój, ale to nie wynika ze złej 
woli.  Faktycznie  te  wyróżnienia  zostały  ściągnięte.  Nie  jest  zwolennikiem  wieszania 
wszystkich medali na ścianach. A przy okazji nawet w pokoju, który przejął po poprzedniku 
nie  zmienił  ani  jednej  rzeczy.  Tak  więc  nie  potrzebnie  dzisiaj  ten  temat  może  został 
poruszony, ale tak to czasem bywa.

W tym miejscu podziękował radnym, sołtysom za udział w uroczystej sesji. Jeśli były jakieś 
niedociągnięcia  i  drobne  potknięcia  to  za  to  przeprasza.  Natomiast  ideą  tej  sesji  było 
spotkanie wszystkich radnych i  osób, które się w jakiś sposób przez te blisko 20 lat włączyły 
i działały na rzecz tego samorządu. Na koniec życzył wszystkim miłego wypoczynku.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  podał informację, że termin kolejnej 
sesji to koniec sierpnia lub początek września br.

Ad. 18. 
          Zamknięcie obrad sesji.

Po  wyczerpaniu  programu  sesji  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk 
zamknął obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku trwały od godziny 1000  do 1615.

  Protokołowała                                                           
                                                                           
     Inspektor 
Bogumiła Łanocha                                                                                 
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