
 P R O T O K Ó Ł  Nr  LIII/2010

z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
3      m a r c a     2 0 1 0 r o k u
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, 
ul. Kościuszki 7 

Obradom sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Radny 

Krzysztof Ojczyk Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Brzesku. W sesji udział wzięło 20 radnych:

Radny (a):
1. Brzyk Franciszek,

2. Ciurej Tadeusz,

3. Chmielarz Ewa,

4. Chruściel Józef,

5. Góra Stanisław,

6. Kądziołka Maria,

7. Klimek Leszek,

8. Klimek Mieczysława,

9. Kramer Jadwiga,

10. Kubas Józef,

11.Kucia Maria,

12.Kwaśniak Adam,

13.Milewski Stanisław,

14.Ojczyk Krzysztof,

15.Pacewicz - Pyrek Katarzyna,

16.Pasierb Tadeusz,

17.Pikuła Lech,

18.Smołucha Adam,

19.Warzecha Apolonia,



20.Wiśniowski Mirosław.

Radni nieobecni usprawiedliwieni :
1. Adamczyk Marek.

Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,

2. Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel,

3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,

4. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,

5. Radca Prawny Stanisława Rodinger,

6. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady 

LIII 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 16 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 było. Przewodniczący stwierdził, że 

materiały zostały prawidłowo doręczone, następnie przedstawił porządek 

obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
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Porządek obrad LIII sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr LI/2010, Nr LII/2010 z Sesji Rady Miejskiej 

odbytej w dniu 27 stycznia 2010 roku.

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. Sprawozdanie  w wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2009 r. 

12. Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na organizacje 

pozarządowe. 

13. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2009 r. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010,
2) zmiany Uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 9 marca 1995 roku w 
sprawie ustalenia systemu stref na liniach komunikacyjnych i cen 
urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Spółka z o. o. ,
3) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy.

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

19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że na 

dzisiejszej sesję Panie z Biura Rady przed sesją  doręczyły nowy projekt 

uchwały, w związku z czym  przekazał głos Panu Sekretarzowi Stanisławowi 

Sułkowi, aby wstępnie go przedstawił.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek powiedział, że jest to uchwała niezbędna 

do tego, aby podwyższyć kapitał Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągowego i Kanalizacyjnego w Brzesku.  aby sfinansować 

przedsięwzięcie pn. „Ochrona wód dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności 

Związku Międzygminnego w Brzesku” w ramach kontraktu V – Budowa 

kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzesko- etap I, na który składają się: 

Zadanie Nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Os. Leśna, Os. 

Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku oraz Zadanie Nr 2 Budowa sieci 

kanalizacyjnej w Jadownikach - ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. 

Wschodnia, ul. Starowiejska i ul. Bujaka w Brzesku. Jest to długo 

oczekiwane przedsięwzięcie i prosi o wniesienie go do porządku obrad oraz 

poddanie go pod głosowanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał, 

czy są jakieś uwagi odnośnie uchwały przedstawionej przez Pana Sekretarza 

Stanisława Sułka? Uwag nie było.

Pani Radna Mieczysława Klimek zgłosiła formalny wniosek o wycofanie 

z porządku obrad punktu, dotyczącego zmiany uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 

9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia systemu stref na liniach 

komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. Powyższe uzasadniła tym, 

iż przedłożony projekt uchwały, nie uwzględnił wszystkich poprawek 

wniesionych na komisjach. Wypracowane zostały  różne projekty, dlatego 

konieczne jest wspólne przedyskutowanie tych propozycji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał, czy ktoś z 

Radnych chciałby się odnieś do wniosku Pani Radnej Mieczysławy Klimek? 
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Zapytań nie było. Przewodniczący powiedział, że jemu osobiście zależy, aby te 

ulgi, które są zaplanowane w budżecie dla osób niepełnosprawnych 

o znacznym stopniu niepełnosprawności „weszły w życie” jak najszybciej. 

Przewodniczący dodał, iż  warto omówić ten projekt na wspólnych Komisjach 

raz jeszcze, tak żeby wypracować konsensus. Uważa, że jest on możliwy.  

Radna Maria Kądziołka - rzeczywiście na Komisjach był omawiany projekt 

uchwały, ale do końca nie były wypracowane wspólne wnioski, dlatego 

zgadza się z Radną Mieczysławą Klimek. Pani Radna dodała, że do tej 

uchwały mamy 11 zmian ta będzie 12-tą. Proponuje, aby jeszcze raz omówić 

ten projekt uchwały na komisjach rady oraz wprowadzić jednolity jej tekst. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że jest to dobry 

pomysł, aby na Komisjach omówić jeszcze raz projekt tej uchwały. 

Zaproponował, żeby zorganizować wspólne posiedzenie Komisji, będzie 

wypracowany zarys tych zmian, ponieważ są one dosyć rozbieżne i w tym 

momencie nie wiadomo który projekt uchwalić. Jeśli będzie wypracowane 

stanowisko zbieżne, przygotowany zostanie projekt uchwały i jeśli, będzie 

ona odpowiednio wcześnie zaopiniowana, postaram się, aby przygotować 

tekst jednolity tej uchwały. 

Pani Radna Jadwiga Kramer -  stwierdziła, że radni dostali błędny projekt 

uchwały na komisję i ktoś tego nie dopilnował, a bierze za to pieniądze.  

Pan Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - propozycje wychodzą od 

Państwa. Pracujemy na wstępnym projekcie uchwały. Trudno, żeby 

pracownik wiedział, jakie są Państwa oczekiwania. Te propozycje od Państwa 

wychodzą, więc Wy Państwo musicie je sformułować. Był przypadek taki, że z 

każdej    z Komisji wnioski-informacje były rozbieżne. Nie wiadome było, 

który wariant przyjąć. Gdy jest wszystko jasne przygotowane, nie ma 

problemów. 90 % uchwał jest przygotowywanych przez Urząd, natomiast 

inicjatywę uchwałodawczą ma również Radny. Państwo również możecie 

wypracować projekt uchwały. Pracownicy są, do dyspozycji, aby uchwała 

była zgodna z obowiązującymi przepisami, ale idee, które Państwo chcecie 

przekazać, muszą wyjść od was.  
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Pani Radna Jadwiga Kramer - nie można było dopuścić, aby na każdej 

komisji był uchwalany inny wariant uchwały, jest to skandaliczne. 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 
Krzysztof Ojczyk - rzeczywiście, na Komisji Komunalnej był błąd. Radnym 

przedstawiono przez pomyłkę starszą wersję projektu uchwały.  Natomiast 

na pozostałych komisjach, został już dostarczony ten właściwy projekt 

uchwały. Zgodzę się z Panem Burmistrzem Grzegorzem Wawryką, aby Radni 

wypracowali wspólne stanowisko na komisjach. Zwrócił uwagę, że uchwała 

ta jest z 1995 roku, więc niektóre zapisy tej uchwały mogą być nieaktualne 

i nie wiadomo czy będzie można stworzyć tekst jednolity tej uchwały. 

Pani Radna Jadwiga Kramer - gdy było 11 poprawek, to nie znaczy, że 6 

różnych, należy wyłożyć na komisje. Niedopuszczalne jest, że na komisji 

Gospodarki Komunalnej został przedstawiony najstarszy wariant uchwały. 

Pan Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - proponuję, aby wszystkie 

komisje się spotkały. Skoro musimy przygotować jednolity tekst, Pan 

Sekretarz oraz Radca Prawny muszą mieć czas, aby go przygotować 

i zaopiniować, aby nie było żadnych błędów. Burmistrz Brzeska zgadza się 

z propozycją Pani Radnej Mieczysławą Klimek, aby wspólnie przedyskutować 

te zmiany uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest 

zgoda co do propozycji Pani Radnej Mieczysławy Klimek. Zapytał Radnych, 

czy są jeszcze jakieś propozycje? Uwag nie było. 

W związku z powyższym poddał pod głosowanie wniosek dotyczący 

wykreślenia z porządku obrad punktu 14, podpunktu 2-ego w sprawie 

zmiany Uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie 

ustalenia systemu stref na liniach komunikacyjnych i cen urzędowych za 

usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o. 

Głosowało 18 Radnych za ściągnięciem z porządku obrad  punkt 14, 

podpunkt 2-gi - został wykreślony jednogłośnie (przy 18 radnych obecnych). 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk dodał, że po zmianie w 

porządku obrad do punktu 14, pierwszym podpunktem, będzie zmiana 
Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko, podpunktem drugim, 

będzie nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, natomiast jako podpunktem trzecim, 

proponuje wprowadzić projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągowe i Kanalizacji w 
Brzesku sp. z o. o.  Przewodniczący zapytał, kto z Państwa jest za 

wprowadzeniem do zmiany porządku obrad dostarczonego przed sesją 

projektu uchwały w sprawie określenia zasad udziałów do Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowe i Kanalizacji w Brzesku 
Sp. z o. o. jako podpunktu 3-go? 

Głosowanie: 17 głosów za, 0 przeciw  1 wstrzymujący się.  
Projekt został wprowadzony do porządku obrad przy 18 obecnych 
Radnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad LIII Sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr LI/2010, Nr LII/2010 z Sesji Rady Miejskiej 

odbytej w dniu 27 stycznia 2010 roku.

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, 

oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji 

11. Sprawozdanie  w wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2009 r. 
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12. Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na organizacje 

pozarządowe. 

13. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2009 r. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010,
2. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki,
3. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia 
udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągowe i Kanalizacji w 
Brzesku sp. z o. o.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy.

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przyjęcie protokołów Nr LI/2010, Nr LII/2010 z Sesji Rady Miejskiej odbytej 

w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że 

protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2010 roku 
był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt z państwa radnych nie 

wniósł do przedłożonego protokołu uwag. W tym momencie zwrócił się 

z zapytaniem: Czy są uwagi radnych do protokołu? Uwag nie było, a zatem 

Przewodniczący wnosi o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie 

przyjęcie protokołu z obrad sesji odbytej w dniu           27 stycznia 2010 roku 

Protokół LI/2010 Sesji Rady Miejskiej w Brzesku został przyjęty - 17 
głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (18 radnych obecnych podczas 
głosowania).
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Protokół LII/2010 Sesji Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 
2010 roku został przyjęty jednogłośnie - 18 głosów za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się (przy 18 radnych obecnych podczas głosowania).

Ad 4.  
Interpelacje radnych.

Pani Radna Maria Kądziołka:
1. Pierwsza interpelacja dotyczy odpłatności za wodę w budynkach 

będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku. 

Sprawa związana z rozliczeniami za wodę wraca corocznie jak 

bumerang i najwyższy czas, aby ją wreszcie rozwiązać i podjąć szybie 

i zdecydowane działania w tym zakresie. Mieszkańcy bloków będących 

w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku otrzymali 

rozliczenie za zużycie wody za okres rozliczeniowy – 2009 roku i po raz 

kolejny powtarza się sytuacja  z lat poprzednich. Znowu, pomimo tego, 

że każdy lokal mieszkalny posiada o pomiarowanie zużycia wody tj. 

licznik wskazujący to zużycie, doliczana jest do każdego lokalu różnica 

od kilku do kilkunastu m3. Mieszkańcy bloków są zbulwersowania tą 

sytuacją. Jak już wcześniej wspomniałam od kilku lat problem ten 

wraca i do dnia dzisiejszego nie został rozwiązany. W ubiegłym roku 

udało się go rozwiązać na ul. Partyzantów nr 23, wymieniony został 

licznik główny i problem zniknął. Od kilku lat słyszymy też od 

Zastępcy Burmistrza Pana Jerzego Tyrkiela, odpowiedzialnego za tą 

sferę działalności gminy, że temat jest badany, analizowany etc. etc. Po 

tak długim okresie badań i analiz winny być wreszcie znane przyczyny 

takiego stanu rzeczy i wskazane kierunki rozwiązań tego problemu. Po 

prostu – dalej tak być nie może. Jeżeli mamy sytuację, że pomiędzy 

licznikiem głównym, a licznikami indywidualnymi występuje ubytek 

wody w wysokość 300, 400, 500 czy 600 m3 to należy znaleźć 

przyczynę takiego stanu i podjąć odpowiednie działania. Dlaczego do 

tego czasu, pomimo upływu kilku lat nie rozwiązano tego problemu? 

W wyniku braku działań wraca rozgoryczenie mieszkańców.
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Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Burmistrza 

o zobowiązanie osób odpowiedzialnych do bardzo pilnego zbadania sprawy 

i przedstawienia w najbliższym czasie rozwiązań w tym zakresie. Ponadto 

wnoszę o bardzo pilne zbadanie zgodności z prawem wszystkich 

wewnętrznych uregulowań przyjętych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 

w Brzesku normujących te zagadnienia. 

2. Kolejna interpelacja dotyczy pozimowych remontów dróg. 

W związku z fatalnym pozimowym stanem dróg, wnoszę o pilne 

rozpoczęcie remontów związanych z ubytkami /dziurami/ 

w drogach gminnych. Uzasadnienie interpelacji jest zbędne, gdyż 

stan dróg sam mówi za siebie.

3.  Interpelacja  dotyczy  ul. Solskiego, a w szczególności stanu tej 

drogi na skrzyżowaniu na światłach przy ul. Solskiego, krzyżówce 

z ul. Szczepanowską, dojazdem do wiadukt kolejowy oraz miejsc 

łączących ulicę Solskiego    z drogami gminnymi. W sprawie tej 

złożyłam interpelację na ostatnie sesji Rady Miejskie tj. 27 stycznia 

2010 r., jednakże muszę sprawę te poruszyć ponownie i poszerzyć 

interpelację. Dwa skrzyżowania znajdujące się na tej ulicy tj. 

skrzyżowanie obok Powiatowej Straży Pożarne z ul. Starowiejską 

i Partyzantów, skrzyżowanie z ul. Szczepanowską, dojazd do 

wiadukt kolejowy, jak również zjazdy z ul. Solskie na drogi gminne 

oraz do sklepu „Biedronka” są, można to śmiało powiedzieć 

w skandalicznym stanie. Dziury są tak duże, że praktycznie 

uniemożliwiają przejazd, a wpadając w nie można bardzo poważnie 

uszkodzić samochód. Mając powyższe na uwadze, a przede 

wszystkim bezpieczeństwo użytkowników wnoszę o podjęcie pilnych 

działań zmuszających wykonawcę realizującego remont ulicy 

Solskiego o bardzo pilną likwidację dziur na w/w skrzyżowaniach 

oraz zabezpieczenia zjazdów na drogi gminne. 

4. Kolejna sprawa którą chcę poruszyć dotyczy mojej interpelacji, 

złożonej na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej /27 stycznia 2010 r./, 

a dotyczącej jak najlepszego wykorzystania budynku przy ul. 

Puszkina w Brzesku z chwilą przeniesienia biblioteki do nowo 
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budowanego Centrum. W interpelacji tej w ślad za wnioskami, 

prośbami i postulatami mieszkańców zwróciłam się do Radnych 

Rady Miejskiej oraz do Burmistrza Brzeska o  „rozważenie 

propozycji umieszczenia na piętrze budynku biblioteki przy ul. 

Puszkina „Izby Pamięci”, natomiast parter budynku 

zaproponowałam, aby przeznaczyć na działalność kulturalną – 

między innymi na działalność świetlicy środowiskowej, „Klubu 

Seniora”, kawiarenki internetowej itd.” Interpelacja moja złożona 

w temacie lepszego wykorzystania budynku przy ul. Puszkina 

wynika z potrzeb naszych mieszkańców i wniosków przez nich 

składanych.  W tym miejscu muszę odnieść się do artykułu jaki 

ukazał się w tygodniku „TEMI” 3 lutego 2010 r. redakcji Pani Iwony 

Dojka. Pani Dojka w  swoim artykule pisze, że cytat:

• „..Maria Kądziołka w interpelacji przedstawiła własny plan na 
wykorzystanie opuszczonego budynku dawnej bużnicy.” - 
kon. cytatu.

Pragnę wyjaśnić w szczególności Pani Dojce, iż to nie jest mój własny plan na 

wykorzystanie obiektu bibliotecznego. Interpelacja moja w tej sprawie 

związana jest z wnioski mieszkańców naszego miast, z którym ja się 

identyfikuję  i z całego serca je popieram. Na co dzień jestem z Nimi, 

organizuję życie kulturalne na Osiedlu,  czas wolny młodzieży, spotkania 

osób samotny, starszych, emerytów i rencistów. Stąd znane mi są ich 

problemy i potrzeby.   Szkoda tylko, że przelewając na papier jakieś swoje 

wywody nie zapoznaje się Pani Dojka z problemami i potrzebami 

mieszkańców, a udaje wielkiego „eksperta”.  

• Kolejna sprawa dotycząca wyżej wspomnianego artykułu Pani Dojki – 

cyt. „Parter zaproponowała przeznaczyć na działalność kulturalną, choć w 

niewielkiej odległości na ul. Kościuszki mieści się Miejski Ośrodek Kultury, a 

dodatkowe sekcje artystyczne rozpoczną działalność w budowanym ok. 100 

metrów dalej Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym.” – kon. cytatu. 

W ślad za zacytowanym fragmentem artykułu mam pytanie 

do Pani Dojka, kreującej się na „wielkiego eksperta” w sprawach potrzeb 

mieszkańców, gdzie w MOK możemy utworzyć świetlice dla dzieci i młodzieży 
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oraz dla osób starszych  „Klubu aktywnego seniora” z Osiedli „Kościuszki-

Ogrodowa” czy „Starego Miasta”. Może Pani Dojka, jako ekspert  wskaże nam 

pomieszczenia, które będziemy mogli wykorzystać tak w MOK, jak i w nowo 

budowanym Centrum na w/w działalność. Proponuję Szanownej Pani 

redaktor, aby była bliżej mieszkańców i wsłuchiwała się w ich głosy. Pani 

Dojka zapomniała, że naszym obowiązkiem, obowiązkiem radnych jest 

reprezentowanie mieszkańców  i przekazywanie ich wniosków, potrzeb i 

postulatów odpowiednim władzom, co czynimy między innymi poprzez 

składanie interpelacji.  

• Następną sprawą, roztrząsaną przez „eksperta” Panią Dojka we 

wspomnianym artykule to nazwa, tj. czy muzeum czy izba.

Wywody Pani Dojki,  w tej sprawie są porażające. Żadna decyzja   w tej 

mierze nie zapadła. Jaką formę przyjmiemy, czy muzeum, czy izba pamięci, 

to co by nie powiedzieć obydwie te instytucje mają służyć jednemu celowi – 

mają „uchronić od zapomnienia”.   O tym chyba Pani Iwona Dojka 

zapomniała, przypisała do terminu „izba” własną ideologię cyt. – 

„ograniczenia prezentacji historycznej i wyrugowania z niej całej społeczności 

tworzącej miasto…” – kon.cytatu.  To co pisze Pani Dojka jest podłe i 

niegodziwe – każdy mieszkaniec, niezależnie od pochodzenia, wyznawanej 

wiary czy narodowości ma swoje miejsce w historii naszego miasta i 

w naszych sercach. I nie pozwolimy o Nich zapomnieć.  Jaki cel przyświeca 

Pani Dojce, w jątrzeniu i pisaniu wyssanych z palca ideologii ? – może nam 

wyjaśni.  Działalność kulturalna, muzeum, świetlica środowiskowa cała sfera 

związana z szeroko rozumianą działalnością kulturalną mogły funkcjonować 

w obiektach zlokalizowanych w Centrum miasta, a które gmina  straciła 

bezpowrotnie – Kino „Bałtyk”, budynek „Starej Łaźni”, czy budynek 

„Telefonów Brzeskich” – czyżby moja wypowiedź z interpelacji złożonej na 

sesji dnia 27 stycznia 2010 r. była przyczynkiem dla Pani Dojki i jej 

otoczenia do tak podłych, nieprawdziwych i niegodziwych ataków. Sprawdza 

się stare Polskie przysłowie: „Uderz w stół, a nożyce się odezwą.”
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Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący mając powyższe na uwadze proszę 

o wszczęcie kroków prawnych w stosunku do kłamliwych, niegodziwych i 

jątrzących wypowiedzi Pani Iwony Dojka we wspomnianym wyżej artykule.   

Sprawa związana z interpelacjami. W ostatnim czasie, punkt interpelacje 

został przez niektórych radnych zamieniony w jakąś nową dziwną formę 

autoprezentacji. Dlatego pragnę przypomnieć, że interpelację składa się w 

sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy i jej mieszkańców. Interpelacja 

winna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej 

przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

Pani Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek:
        Jako Przewodnicząca Rady Programowej MOK, Radna i mieszkanka 

Brzeska zwracam uwagę na fakt, że dach budynku Miejskiego Ośrodka 

Kultury wymaga pilnego remontu. Według mojej wiedzy Pani Dyrektor 

ubiegała się na ten cel o środki pozabudżetowe. Uważam, że należy ją 

wesprzeć w tych działaniach, Np. zwracając się do posłów ziemi brzeskiej czy 

Urzędu Marszałkowskiego i stworzyć lobbing popierający jej działania, jeśli 

natomiast pozyskanie finansów zewnętrznych okaże się niemożliwe należy tę 

inwestycję umieścić w budżecie gminy. Nie muszę przecież nikomu 

tłumaczyć, że budynek MOK jest zabytkowy, ważny dla naszej społeczności i 

jest jednym z ładniejszych w centrum miasta.

     Mieszkańcy, zwrócili się do mnie z uwagami, że w naszej gminie jest za 

mało miejsc w przedszkolach i niema żłobka. Wiem, że Przedszkole nr 4 

będzie rozbudowywane, niemniej na moim osiedlu, największym w Brzesku 

jest tylko jedna taka instytucja. Obejmuje ona swymi usługami również 

Słotwinę, a także przyjmuje  dzieci z innych osiedli i jest przedszkolem 

integracyjnym. W ostatnich latach znacznie poprawił się stan tej placówki 

oświatowej, niemniej wiele jeszcze zostaje tam do zrobienia. Konieczne jest 

np. doposażenie placu zabaw i liczę, że właśnie w tym roku to nastąpi. Na 

naszym osiedlu przy ul. Partyzantów znajduje się dom mieszkalny, który 

właściciele chcą sprzedać z przeznaczeniem na przedszkole. Mogła by to być 

filia Przedszkola nr 10. Zwracam się z prośbą by rozeznać temat przez 

odpowiednie jednostki UM, pod względem danych demograficznych oraz czy 
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adaptacja budynku na przedszkole jest technicznie możliwa. Uważam, że 

stosowne jednostki UM powinny rozeznać temat żłobka, czyli jakie może być 

faktyczne zapotrzebowanie i ewentualnie podjąć działania zmierzające do 

powołania takiej jednostki.

   Wszyscy wiemy, że narkotyki niestety krążą wśród młodzieży. Dlatego 

ważne jest przeszkolenie rodziców np. na wywiadówkach w zakresie jakie 

zagrożenia niosą ze sobą narkotyki, na co szczególnie zwracać uwagę by 

dziecko od nich uchronić, a przede wszystkim jakie zachowania mogą 

świadczyć, że dziecko jest pod wpływem narkotyków lub środków 

odurzających. Takie szkolenia uważam powinny, odbywać się w szkołach 

podstawowych.

Pani Radna Mieczysława Klimek: 
Dotyczy zobowiązania właściciela działki między blokiem Nr 65, 

a domem prywatnym Nr 63 na ul. Kościuszki do jej uprzątnięcia 

i utrzymania w czystości (działka staje się dzikim wysypiskiem).

Mieszkańcy bardzo proszą o pozytywne załatwianie ich prośby 

i proponuję, aby przez właściciela została na działce umieszczona tablica 

informacyjna o zakazie wyrzucania śmieci pod karą grzywny. 

Pan Radny Józef Kubas:  
Trwająca zima, a szczególnie duże opady śniegu, dostarczyły mieszkańcom 

naszej Gminy wiele emocji. Szczególne trudności wystąpiły na drogach 

naszego miasta i parkingach samochodowych. Dużo niezadowolenia, 

kierowali pod adresem Urzędu Miasta w Brzesku, kierowcy autobusów 

komunikacji miejskiej i dalekobieżnej przejeżdżający przez ul. L. 

Piłsudskiego. Stan parkingu przy tej ulicy, nie nadawał się do użytku ze 

względu na zwały śniegu. Kierowcy samochodów osobowych, dalej 

niewłaściwie /ukosem/ ustawiają swe samochody na tym parkingu, mimo 

stojących tam tablic informacyjnych. Komplikuje to, przejazd tą ulica dużych 

autobusów, a czasem dochodzi do kolizji. Czy Urząd Miasta w Brzesku, nie 

powinien rozliczyć /za stan/ odpowiedzialnych za stan panujący na tym 

parkingu? 

14



A może należałoby w okresie ciężkiej  zimy, wyłączyć ten parking z 

użytkowania. Po każdej zimie, na terenie Ogródka Jordanowskiego, skwerach 

i chodnikach w mieście, pojawiają się spore ilości psich odchodów. Nie jest to 

właściwa wizytówka miasta, a także trudno mówić o zadowoleniu dzieci i ich 

rodziców, podczas zabaw na tym zielonym terenie. Co prawda, przy wejściu 

do Ogródka Jordanowskiego, stoi estetyczny pojemnik na psie odchody, ale 

ciągle jest pusty. Może należałoby ograniczyć wejście psów na ten teren 

poprzez stosowanie informacje (zakazy).

Mieszkańcy Brzeska pytają p. Burmistrza, dlaczego podczas tej mroźnej 

zimy, nie było w mieście naturalnego lodowiska? Koszty zorganizowania tej 

zimowej ślizgawki-żadne, a radości wiele. Nie ma się co dziwić, że na 

Olimpiadzie Zimowej w Vancouver, nasza łyżwiarka figurowa na lodzie Anna 

Jurkiewicz zajęła ostatnie 30 miejsce, a zaplecza nie widać. Po ostatniej 

dekoracji 50 mieszkańców miasta medalami z okazji 625 rocznicy powstania 

Brzeska, porastało wiele emocji i komentarzy. Szczególnie ludzie starsi, już 

obecnie sędziwi, są zgodni co do słuszności pomysłu, ale pytają o skład 

kapituły i kryteriów przyznawania tego medalu. Może ciekawość tych ludzi, 

zaspokoiłaby krótka informacja na stronie internetowej Urzędu lub 

w lokalnej prasie.

Pan Radny Lech Pikuła :
Wnoszę do Pana Burmistrza interpelację w sprawie sposobu naliczania za 

zużytą wodę mieszkańcom lokali komunalnych przez spółkę MZGM 

w Brzesku. Problem nierzetelności w tej sprawie już w Brzesku kilka lat 

temu był. Czas najwyższy, aby Pan Burmistrz się tym problem zajął, bo na 

pewno wyjdzie on na zebraniach osiedlowych i tak jak Pan poprzednik Pan 

Burmistrz Musiał jeździł na zebrania z mieszkańcami i przepraszał za 

bałagan w naliczaniu wody mieszkańcom przez MZGM, tak pewnie 

i obecnym władzom miasta to się przydarzy.

W czym tkwi problem: Otóż karze się mieszkańcom, którzy oszczędzają wodę, 

poprzez doliczanie im dodatkowych m³ wody, których nie zużyli przez 

MZGM. Pan Prezes Mrzygłód wprowadził 27.04. 2009r. aneks do 

„ Regulaminu rozliczenia wody i odprowadzania ścieków, oraz warunki 
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wyposażenia lokali w wodomierze i ich użytkowanie w budynkach 

administrowanych przez MZGM w Brzesku”. W § 1 tego aneksu jest zapis:

Dokonuje się następujących zmian w regulaminie: 
- w § 4 regulaminu wprowadza się punkt 5) o brzemieniu:

„ w lokalach wieloosobowych, gdzie zużycie wody na osobę wynosi poniżej 

2m³ wprowadza się naliczanie ryczałtowe zużycia wody w wysokości 

2m³/osobę. Powyższy punkt paragrafu 4 stosuję się w budynkach, gdzie 

występuje na minus różnica sumy wskazań wodomierzy indywidualnych 
w stosunku do wodomierza głównego. W § 2 Pan Prezes podaję, że w/w 

aneks jest zatwierdzony przez niego i jest dostępny na stronie internetowej 

MZGM-u. Jak sprawdzono na stronie WWW aneks się nie otwiera, a 

aktualności są nieczytelne. W bogatej korespondencji, którą załączam do 

interpelacji są błędne naliczane ilości wody, a także spisywane przez 

mieszkańców stany licznika od 1998r. a do 2004r. potwierdzane podpisem 

pracowników MZGM odczytujących stany licznika. Znamienne jest także 

ostatnie zdanie, które mieszkańcy piszą w ostatnim piśmie do P. Prezesa F. 

Mrzygłóda z dnia: 27.02.2010r. „ Wnioski ( dla „przeciętnie inteligentnych 

osób”) nasuwa się same wobec czego uważam dalszą polemikę z Panem w 

tym temacie za bezcelową, a jeśli Pan w dalszym ciągu uważa, że nie mam 

racji, proszę dochodzić roszczeń wobec mnie w sądzie”. Sądzę, że tą sprawą 

winna jest nasza Komicja GKMRiOŚ oraz Pani Przewodnicząca M. Kądziołka 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla z którego mieszkańcy pochodzą. Będąca 

jednocześnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk - zapytał czy 

są jeszcze jakieś interpelacje? Interpelacji nie było, przeszedł do punktu 5 

zapytań Radnych. 

Ad 5. 
Zapytania Radnych. 

Radny Stanisław Milewski zaapelował, że zbliżają się zebrania sołeckie oraz 

m.in. zebrania Rady Sołeckiej, skierował pytanie do Pana Burmistrza 
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Grzegorza Wawryki, ponieważ mieszkańcy Bucza chcieliby wiedzieć, którędy 

będą wożone materiały sypkie na autostradę? Te samochody, już jeżdżą. Pan 

Starosta wydaje koncesje na 2 ha na pobieranie materiałów sypkich pod 

autostradę. Bardzo proszę, aby Pana pracownicy przyjechali 

i wskazali, którymi drogami gminnymi czy powiatowymi, będą wywożone te 

materiały. Do tygodnia czasu dał czas Panu Burmistrzowi na odpowiedź w tej 

sprawie. 

Radny Stanisław Góra - zapytał, czy na dzisiejszą Sesję RM         w Brzesku 

został zaproszony ktoś z Zarządu Dróg Powiatowych i w związku z tym 

pytaniem przedstawił kolejne, dotyczące, aby    w takich newralgicznych 

porach roku, jak wiosna, jesień, zima, kiedy zły jest stan dróg, żeby 

zapraszać przedstawiciela tego Zarządu, ponieważ, skróciło by to tzw. 

korespondencję, po co pisać do Przyborowa, jeździć, dzwonić, wiele spraw 

można by było wyjaśnić  od razu na nie bieżąco dotyczących np. dróg, 

rowów, znaków. Wtedy wiele interpelacji, można by było oszczędzić, wiele 

pism i telefonów, można by było sobie darować. Prośba do Przewodniczącego, 

aby na kolejną sesję, był obecny przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych, 

ponieważ jest to bardzo zasadne podczas obrad w czasie sesji. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek - zapytała odnośnie drogi powiatowej, 

która jest w bardzo złym stanie, a mieszkańcy błędnie myślą, że należy ta 

ulica do dróg gminnych. Zostało również skierowane pismo mieszkańców z 

ponad 30-ma podpisami mieszkańców do starostwa w tej sprawie, lecz nie 

uzyskała żadnej dopowiedzi. Kolejne zapytanie, dotyczące przejazdu 

kolejowego na skrzyżowaniu Starowiejskiej. Jadąc od Jadownik przejazd 

kolejowy jest w bardzo złym stanie, auta „podskakują”, nie ma zamiaru już 

próbować rozmawiać na ten temat z Panem Dyrektorem Wołczyńskim 

z Zarządu Dróg Powiatowych. Kolejne pytanie dotyczyło kapliczki 

w Szczepanowie na ul. Pielgrzymów, która się przechyla, warto było by ją 

podeprzeć,  zapobiegło by to dalszemu niszczeniu. 

Radny Stanisław Góra zwrócił uwagę na fakt, że przy budowaniu 
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w sołectwach chodników w dużej mierze leżą one przy ciągach dróg 

powiatowych, które są drogami głównymi. Budujemy wspólnymi siłami ze 

Starostwem. W Porębie Spytkowskiej zamierzone jest „podciągnięcie” 

oświetlenie, czy w tej sytuacji Gmina stara się o dofinansowanie do 

starostwa, czy robimy to własnym kosztem, za własne pieniądze? Czy można 

by było spróbować coś od nich pozyskać, aby dołożyli do tej drogi, która też 

jest ich własnością. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odniósł się:

• do interpelacji wniesionej przez Panią Radną Marię Kądziołka 

w sprawie Pani Redaktor Dojki. Zwrócił uwagę, że to jak Radni 

podczas sesji pracują, jest pokazane tylko jako działanie idące w złym 

kierunku. Zaznaczył, że ostatnim takim artykułem, który się ukazał na 

łamach gazety, była uchwała związana z zakazem możliwości 

wysprzedawania nowo wyremontowanych, bądź nowo wybudowanych 

mieszkań. Staraliśmy się naprawić błąd (nie z tej kadencji) i to 

zrobiliśmy. Zgodziliśmy się, że taki zapis powinien być w tej uchwale 

podjęty. Po dłuższej dyskusji, zapis ten został zmodyfikowany, 

zweryfikowany przez nadzór prawny oraz opublikowany w Urzędzie 

Wojewódzkim. Z punktu społecznego, było to nieuczciwe, żeby 

mieszkania nowe lub po kapitalnym remoncie były sprzedawane za 

bezcen, to jest kwota dwudziestu paru tysięcy. Trzeba mieć też 

świadomość, że nowe budynki, przynajmniej w nowych blokach np. na 

ul. Partyzantów, które mieszkania są tak wyceniane. Mieliśmy w tym 

zakresie w uchwale o zakazie sprzedaży, lukę prawną. Luka, która 

powstała nie za czasów tej kadencji Rady, lecz była przygotowana za 

poprzedniego Burmistrza, a obecnego pracodawcę Pani Redaktor 

Dojki. Skoro więc poprawiliśmy to i zostało to zweryfikowane 

pozytywnie, to może partało by  z tym artykułem poczekać, bo Pani 

Reaktor powoła się na opinię Radcy Prawnego, który nie znał tej 

uchwały, w zasadzie się nie wypowiedział, tylko się powtórzył, że jeden 

Radca był przeciwko, to on też jest przeciw. Tak być nie może, tym 

bardziej, że zapis został zmodyfikowany przez Radę. Nie można tak 
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postępować, wiele szkód i zła dodatek „Temi” wyrządziło dla miasta 

Brzeska, który jest redagowany przez asystentów Posła Musiała. 

Pewnych rzeczy nie da się odwrócić, ponieważ, niestety ludzie to 

czytają i nie mają możliwości zweryfikowania pewnych informacji. 

Pytanie, czemu i komu ma to służyć?, bo na pewno nie służy to 

mieszańcom oraz dobru tego miasta.

•  Kolejną sprawą, jest parking, o której w swojej interpelacji odniósł 

się Pan Radny Kubas. Problem jest rzeczywiście poważny, 

przedstawiciel lub osoba koordynująca parkingi zgłaszała takie 

problemy. Jest prośba do Pana Zastępcy Komendanta Policji, żeby 

w momencie zgłaszania przez parkingowych o niepoprawności 

parkowania auta, zgłoszenia te były traktowane poważnie. Nie 

mamy innych służb, mamy na tą chwilę tylko policję. Moja gorąca, 

wielka prośba, aby uczulić służby, bo problem jest i mieszkańcy 

kłócą się tylko między sobą niepotrzebnie. 

• Kolejną rzeczą, którą Przewodniczący Rady Miejskiej poruszył, nie 

nowej już sprawy dotyczyło rozliczeń wody. W bloku nr 23 było 

zawyżone zużycie wody, gdzie licznik główny wskazywał więcej 

zużycia niż suma liczników indywidualnych. W tej sprawie odbyło 

się (z pozytywnym skutkiem) spotkanie Pana Burmistrza i Prezesa 

MZGM-u. Jak się okazało parę miesięcy temu po ponad półrocznym 

rozliczeniu, licznik główny pokazał mniejsze zużycie, niż suma 

liczników indywidualnych, mamy tu sytuację odwrotną. Na 

fakturach mieszkańcy i tak dostali nadpłatę do zapłacenia. Więc 

coś jest nie w porządku. Skierował apel do Burmistrza Brzeska 

Grzegorza Wawryki, aby coś z tym tematem ponownie zrobić.

• Kolejną sprawą, którą poruszył Przewodniczący jest Zarząd Dróg 

Powiatowych. Pytanie dotyczące wysyłania zaproszeń na sesję?. 

Przedstawicielom ZDP zaproszenie jest wysyłane na bieżąco.  O ile 

wiem na Sesjach Rady Powiatu Pan Dyrektor Wołczyński jest 

zawsze. Wiadomo, że jest to jednostka bezpośrednio podległa Panu 

Staroście, więc musi być.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił propozycję, aby na następną 

sesje, wysłać zaproszenie do Pana Starosty, aby wraz     z Panem Dyrektorem 

Zarządu Dróg przybyli na sesję i do pewnych spraw się odnieśli. Może nie na 

każdej sesji będziemy prosili, aby byli obecni. Poddał pomysł - kiedy będzie 

omawiany temat roboczy, aby zaprosić Pana Starostę na naszą komisję, 

ustalić konkretny termin, żeby każdemu odpowiadał i ustali się pewne 

sprawy, aby wnioski można było bezpośrednio wyartykułować. Burmistrz 

odniósł się również, do sytuacji którą przedstawił Pan Radny Stanisław 

Milewski. Pozostałe sprawy pozostawił na koniec sesji do wyjaśnienia. 

Odnośnie budowania autostrady, zwołałem jako pierwszy spotkanie pod 

koniec stycznia ze starostami, wójtami z przedstawicielem Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pan Dyrektor Tomasz Pałasiński 

zapewnił nam, że wykonawcy mają się zgłosić przed rozpoczęciem prac do 

zarządców dróg, czyli do gminy, województwa ze spisaniem porozumienia, 

którędy będą wozili materiały na drogę. Do dnia dzisiejszego nie ma takiego 

porozumienia, a ponieważ przyszło do nas pismo, że rozpoczynają prace z 

budową autostrady, poprosiliśmy, aby przedstawiciele się do nas zgłosili. 

Miał być wczoraj u nas przedstawiciel, ale nie przyjechał. Dziś jest spotkanie 

na które właśnie poszedł Pan Dobrakowski. Spotkanie to jest zorganizowane 

w Starostwie. Natomiast my w tej chwili wystąpimy szybko do Generalnej 

Dyrekcji Dróg i Autostrad, ponieważ pewne deklaracje nie są dotrzymywane 

i ja również wybieram się tam, aby te sprawy wyjaśnić jednoznacznie, 

ponieważ wykonawcy tych deklaracji, nie spełniają. Generalna Dyrekcja jako 

inwestor, musi pewne działania podjąć. Musi mieć również świadomość, że 

pewne uciążliwości będą. Musimy się spotkać jako Powiat i Gmina, ponieważ 

większość transportu, będzie drogami powiatowymi. Pan Radny Milewski, 

musi tłumaczyć mieszkańcom, że ta uciążliwość będzie, te 2 lata musimy 

jakoś przetrwać. Ja ze swej strony deklaruję, że szybko podejmę te działania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podziękował za 

wystąpienie pana Burmistrza. Przewodniczący odniósł się do Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Wyraził zadowolenie, że jest konsensus co do 

budowania hali sportowej przy szkole. Środowisko szkolne to oprócz 

nauczycieli jest jeszcze, Rada Rodziców, są to uczniowie i rodzice tych dzieci, 
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a to co się dzieje na sesji, bardzo szybko wypływa do środowiska szkolnego 

i rodziców i nie trzeba, żadnych jakiś nadzwyczajnych przekazów, żeby mieć 

zaraz echo zwrotne tego, że się pojawiają takie, a nie inne głosy. Jest zgoda 

co do budowy hali i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że ten temat można 

zakończyć. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zabrała głos w sprawie wody. Komisja, 

której jest Przewodniczącą zajmie się tą sprawą kolejny raz, ale jak dodała, 

będzie to setny raz zajmie się przerabianiem tego tematu. Uważa, że jako 

Radni tego tematu nie załatwią, wysuwali już wiele wniosków, poprzednia 

kadencja również ten temat obradowała, zaznaczyła, że najwyższą porą jest 

zajęcie się tą sprawą osób odpowiedzialnych za to. Uważa, że jest to 

zrzucanie problemów na Radych. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że poprosi Radę Nadzorczą, 

żeby ten temat pilnie rozpatrzyła, również ze strony Urzędu skieruje 

pracowników, Pan Mrzygłód deklarował, że wycofa się z tych ustaleń, które w 

ostatnim okresie zaproponował. Burmistrz rozmawiał z Panem Mrzygłódem 

i te deklaracje ostatnie, które spowodowały takie „dziwne rozliczanie” 

zadeklarował, że się wycofa. 

Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel dodał, tytułem uzupełnienia, że do końca 

marca trwają zebrania wspólnot, na których Pan Prezes, chce uzyskać 

pozytywne stanowisko reprezentantów wspólnot poszczególnych dla 

wycofania się z tego systemu, który wprowadził. Jak rozpoznaliśmy temat 

Zarząd MZGM-u, nie rozpoznał właściwie założeń, które powinien był 

rozpoznać przed wprowadzeniem systemu. Rada Nadzorcza, tak jak już 

Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, że w jak najszybciej możliwym 

terminie, podsumuje starania Prezesa. Te rozliczenia nowe, według nowych 

zasad, będą działać z efektem na 1 stycznia. Gdyby, ktoś z Państwa, 

Mieszkańców miał szczegółowe pytania, zapraszam do mnie do biura, 

postaram się szczegółowo wyjaśnić. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zadała pytanie, ile można zajmować się 

jednym tematem? Ile kadencji, ile dni, ile komisji itd.? To już jest na prawdę 

nieprzyjemne. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że z Panem Przewodniczącym 

Rady Miejskiej Krzysztofem Ojczykiem robili już spotkania, analizowali 

dokumenty, nie są one sprzyjające przepisom, które o tym mówią. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk- powiedział, że ile lat 

jest Radnym, to po każdej zimie, zawsze mówi się o dziurach i remontach 

dróg. W jakimś sensie temat wody też będzie wieczny. Myśli, że sprawę 

podwyżek cen za wodę oraz problem rozliczania wody dałoby się rozwiązać. 

Pan Radny Lech Pikuła zapytał, czy regulamin dostarczania wody jest zgodny 

z prawem?. Nie pytając Prezesa Mrzygłóda o wyrażenie opinii, wysłałem 

wszystkie dokumenty, regulaminy, które mieszkańcy mi dostarczyli do 

UOKiK do Krakowa, celem zbadania zgodności ich z przepisami prawa. Urząd 

odpisał (jest ten dokument w Biurze Rady), że przepisy są zgodne z prawem. 

Natomiast inną sprawą jest to, że prawo, które jest „dziurawe”. Tu już wina 

nie jest MZGM-u, albo jakiegokolwiek innego administratora, tylko do osób, 

które tworzą prawo. W przypadku gospodarstw indywidualnych, domów 

jednorodzinnych, jest sytuacja taka,  że mieszkańcy płacą za faktyczne 

zużycie wody, natomiast, jeśli chodzi o ustawę  o dostarczaniu wody do 

zbiorowiskach blokowych, niestety przepisy mówią w ten sposób, że różnice 

w zużyciu wody pokrywają wszyscy. Nie wedle indywidualnego zużycia tylko 

wedle głównego licznika. To jest nie uczciwe, bo jedni płacą tak jak zużywają 

a inni płacą za to czego inni nie zużyją. To jest wina złego prawa. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała w innej kwestii pytanie. 

Oglądając ostatnio w telewizji, dowiedziała się, że dach na jednych z bloków 

przecieka do tego stopnia, że ludziom w bloku pleśnieją ściany, stwierdziła 

Pani Radna, że przykro jest jej z tego powodu, że dowiedziała się o tym 

problemie z telewizji. Niejednokrotnie Pan Prezes Mrzygłód był u nas komisji, 

mógł wtedy zasygnalizować. Nie można dopuszczać tego, żeby mieszkańcy 

żyli w takich warunkach, ponieważ to jest bardzo szkodliwe. Patrząc na treść 

w telewizji był to temat stary, a niestety dopiero teraz się o tym dowiadujemy. 

Z-ca Burmistrz Jerzy Tyrkiel poinformował, że Pan Prezes Mrzygłód został 

zobowiązany przeze mnie, że temat cieknących dachów nie tylko na ul. 

Legionów 23 ale też w mniejszych, które nieskutecznie były rozpracowane. Po 

pierwsze należy wypracować koncepcję, powiadomić błyskawicznie oraz 
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przedstawić je na zebraniach wspólnot, uzyskać akceptację i następnie 

przedstawić propozycję realizacji Panu Burmistrzowi. 

Pani Radna Jadwiga Kramer - uważa, że należało by wystosować dezyderat 

do władz o zmianę przepisów w zakresie rozliczeń za wodę przez 

mieszkańców domów wielorodzinnych. Uważa, że takie ciągłe mówienie na 

ten temat nic nie da. Drugą sprawa dotyczyła parkingu przy ul. L. 

Piłsudskiego, koło Domu Towarowego. Została tam wprowadzona zmiana 

organizacji parkowania. Dziwi się, że parkingowi nie zwracają uwagi 

kierowcom, przedtem skośnie, teraz równolegle do ulicy, dedykuje tą 

wypowiedź zarówno Policji, jak również Dyrektorowi BOSiR, którzy przecież 

stoją tam parkingowi „kasują” pieniądze, powinni zwracać na to uwagę. Są 

tam przecież umieszczone tabliczki z informacją o zmianie sposobu 

parkowania. 

Pan Radny Józef Kubas, aby zamknąć temat wody, dołożył krótką 

informację, że na kwitach, które nam dostarcza Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji, pojawia się nowa rubryczka - „Opłata za 

inkasenta”, który przychodzi odczytać za wodę, kwota 2,50 zł. To jest dosyć 

ciekawe. Biedne przedsiębiorstwo, karze tych wszystkich, którzy mają domy 

prywatne. Następnie Pan Radny wrócił do tematu odnośnie ulicy L. 

Piłsudskiego, przy wlocie do ulicy Głowackiego. Szanowni Państwo, 

powiedziałbym w obronie Policji. W tej zimie, kiedy były największe mrozy i 

opady, trzykrotnie Policja była na parkingu.  Proszę sobie wyobrazić, że ja 

jestem dwa-trzy razy na tej ulicy, ponieważ mieszkam w pobliżu tej ulicy, 

dużo chodzę po mieście, dużo widzę co się dzieje- nie ma ani jednego 

samochodu albo jest jeden lub dwa samochody prawidłowo zaparkowane, 

kiedy Policja była. Kiedy Policja odjeżdża, jakoś się wszystko normuje itd. 

Kwestia parkingowych, już taką relację zdążyłem zauważyć. Jeżeli jest 

kobieta parkingowa to parkują kosem, a jeśli jest mężczyzna parkingowy to 

starają się parkować tak jaki jest nakaz na tablicy. Dzisiaj o godzinie 8.30 

przejeżdżałem, tą ulicą jest mężczyzna parkingowy i są trzy samochody 

zaparkowane wzdłuż, zgodnie z tablicą.

Burmistrz Grzegorz Wawryka, trzeba do tego podejść, tak zdrowo-

rozsądkowo, tą zimą którą w tym roku mamy, jest wyjątkowa. Podjedliśmy 
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dość szybkie działania, kiedy były duże opady śniegu, żeby w centrum 

miasta ten śnieg wywieź. W dość szybkim czasie, parkingi były dostępne, 

odśnieżone. Oczywiście nie wywoziliśmy śniegu z całego miasta, ponieważ to 

były by koszty ogromne, działaliśmy tak żeby nie było paraliżu 

komunikacyjnego. Myślę, że te szybkie decyzje były skuteczne, co do ul. 

Piłsudskiego, tam również śnieg by wywieziony, faktem jest, że została tam 

zmieniona organizacja ruchu,  sami nie czytamy tych znaków, ponieważ jest 

ich tak wiele, może Policja powinna zwracać uwagę. W czasie tych 

gwałtownych opadów, chodziłem po mieście ze strażakami, była grupa 

mieszkańców, która te działania które do nich należą chodniki wykonywała, 

odśnieżała, z kolei była inna grupa z którymi było różnie. Dzwoniliśmy, 

interweniowaliśmy w tej sprawie nawet poprosiliśmy strażaków. Pan Prezes 

Zarządu Gminnego ze strażakami podjęli szybkie działania. Druhowie w tym 

okresie naprawdę podjęli bardzo szybkie działania, gdzie dostęp 

komunikacyjny był. Śnieg został usunięty, wydaje mi się, że  nie było źle, tak 

jak w innych miastach. Oczywiście zima była bardzo trudna, koszty były 

bardzo duże, z resztą dalej są zapowiedzi, że na weekend, ma się pojawić 

ochłodzenie, więc jeszcze te parę dni będziemy musieli wytrzymać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, sprostował - odnosząc 

się do prośby, aby Policja pomogła parkingowym 

egzekwować pewne obowiązki, które zostały na nich nałożone, nie chodziło 

mu konkretnie o zimę. Chodziło mu o to, że pracownicy Ci, którzy działają w 

imieniu miasta, Burmistrza i Rady zwracają się o pomoc do Policji, gdyż 

działają w interesie publicznym niezależenie od pory roku i proszą poważne 

traktowanie. Przewodniczący złożył prośbę, aby między parkingowymi, 

a Policją była współpraca. 

Radny Lech Pikuła - odpowiadając Radnej Pani Marii Kądziołce, 

w sprawie redaktor Pani Dojki, podziwia ją za to wystąpienie. Natomiast 

trzeba umiaru z obydwóch stron. Trzeba pewne rzeczy przemilczeć, czasem 

się nie odezwać i po sprawie z mediami nikt nie wygrał - taka jest prawda. 

Natomiast Państwo, przyzwyczailiście się, jako władza, aby o Was pisano 

dobrze, taka jest cena sprawowania władzy, jedni piszą dobrze, jedni piszą 

źle. Dziennik, Krakowska piszą dobrze, BIM jest chlubą władzy, 
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a jeszcze jakby to „TEMI” pisało o Was dobrze, a przynajmniej nie 

krytykowało. Pamiętacie Państwo jak to było poprzedniej kadencji, 

krytykowani byliśmy przez wszystkich to było „ok”. Natomiast, kolejną 

sprawę, którą poruszył Pan Radny Lech Pikuła, była sprawa wizyty Pana 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Pozostał duży nie smak, ponieważ dużo 

gości zaproszonych w tym Radni Powiatowi, część Posłów nie zostało 

wpuszczonych na spotkanie do Urzędu Miejskiego 

z Panem Prezydentem. Chciałbym coś bliżej wiedzieć w tej sprawie, ponieważ 

żałuję, ale nie uczestniczyłem w tym spotkaniu. Kolejną sprawą są drogi, 

mówicie Państwo, że są dziurawe drogi, od czwartku do niedzieli 

przejechałem, muszę przyznać, że tylko „czwórka” i krajowa do Lisiej Góry 

jest dobra. Natomiast jak od Lisiej Góry się jedzie, przez Mielec, Kolbuszową, 

Janów, Zamość do Przeworska i do Jarosławia, wszędzie są dziury, czy to 

drogi wojewódzkie, czy powiatowe, lokalne-wszędzie są dziury, proszę się nie 

dziwić. Trzeba szykować duże pieniądze na wiosnę, aby te dziury połatać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk -  odnośnie 

wizyty Pana Prezydenta, odpowie Pan Burmistrz, ponieważ tu były względy 

obiektywne. Natomiast co do wypowiedzi Pana Radnego Lecha Pikuły, 

krytyka sama w sobie nie jest niczym złym. Chodzi o to, aby pisać prawdę 

albo prezentować ewentualnie zdania dwóch stron, a nie jednej strony. 

Ponownie przytoczę przykład. Pani Redaktor Iwona Dojka, była na sesji kiedy 

w uchwale jednomyślnie przyjęliśmy tą poprawkę (dot. zakazu 

wysprzedawania za „pół darmo” nowych mieszkań). Uzasadniliśmy ją. Jaka 

była nasza intencja, to zostało jasne powiedziane i wyartykułowane. 

Natomiast w artykule nie było ani słowa, poza tym, że my uchwalamy coś co 

jest niezgodne z prawem. Było to złośliwe, jednostronne, całkowicie 

przeinaczające nasze intencje. Jako Rada, nie jako ja, Krzysztof Ojczyk, tylko 

jako Rada podjęliśmy tą uchwałę. Więc przypisywanie komuś złych intencji 

jest niegodne i haniebne jakiegokolwiek Redaktora. Słów krytyki 

nasłuchaliśmy się wielokrotnie, a w pewnych momentach przyznawaliśmy 

się również do błędów. 

Pani Radna Maria Kądziołka odniosła się do tematu wody. Blisko od 4 lat, 

chcemy rozwiązać ten problem, prawa tak szybko nie zmienimy. Chodzi o to, 
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aby podjąć pilne, techniczne kroki w celu wyeliminowania różnic 

występujących na głównym liczniku a na licznikach u odbiorców 

indywidualnych. Jeżeli tego nie zrobimy, nie znajdziemy przyczyny takiego 

stanu rzeczy. Jeżeli Pan Prezes Mrzygłód tego nie zrobi, to za pół roku, za 

rok, będą kolejne odczyty i ten sam problem wyniknie. Rozmawialiśmy w 

kuluarach z Panem Przewodniczącym z Panami Burmistrzami, trzeba 

wypracować jakieś rozwiązania. Jeżeli trzeba zamontujmy w pionach liczniki, 

będziemy mieć na klatkach pokazane, jakie na danej klatce jest zużycie 

wody. Jeżeli takie działanie trzeba podjąć to podejmijmy wreszcie. Następnie 

Pani Radna odniosła się do wypowiedzi Pana Radnego Lecha Pikuły. Wcale 

krytyki się nie boję, potrafię się przyznać do błędu. Jeśli popełnię błąd to 

potrafię przeprosić, czy się do niego przyznać. Natomiast nie pozwolę sobie, 

żeby mnie i Radnych oczerniano. Chciałam odnieś się do tamtego artykułu, 

bo wszyscy jesteśmy tam poruszeni. Pani Dojka pokazuje w nim, że my 

działamy przeciwko pewnym grupom społecznym. Chodzi tylko i wyłącznie o 

pisanie prawdy, a do pisania prawdy zobowiązuje Panią Redaktor Dojkę, 

prawo prasowe. Prawo prasowe mówi o rzetelności wykonywania pracy 

redaktora. Odsyłam Państwa do tego artykułu, przeczytajcie sobie. Uważam, 

że sprawa się oprze dalej, ponieważ sobie nie pozwolę, aby  wymysły jakiejś 

ideologii, którą tworzy Pani Dojka, przekładała jako nasze działania, nie 

zgodzę się z tym. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na zapytanie Pana Radnego 

Lecha Pikuły w sprawie wizyty Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mogę 

wyrazić ubolewanie nad tym, jaka sytuacja się stała, ale nie była ona 

zawiniona przez nas. Pierwsze ustalenia, pierwotnie miały troszkę inny 

charakter dlatego było zaproszonych więcej osób. Następnie, gdy przyjechali 

przedstawiciele z Kancelarii Prezydenta oraz przedstawiciele Biura Ochrony 

Rządu ustalenia zostały zmienione. Główny akcent uroczystości został 

przesunięty na Plac Kazimierza i tutaj sugestia co do ustalenia przez 

Kancelarie Prezydenta szły w tym kierunku, aby na uroczystości w Urzędzie, 

która była skrócona byli tylko Radni Gminy, Honorowi Obywatele, Zasłużeni, 

Kombatanci, przedstawiciele Parlamentu. Ja myślę, że takie rzeczy się 

zdarzają, nikogo złej woli nie było, natomiast myślę, że dobrze się stało, że na 
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spotkaniu ogólnym było dużo osób. Próbowaliśmy, z kim był kontakty, 

wieczorem przedzwonić, ale nie do wszystkich mieliśmy kontakty i tylko takie 

mogę ubolewanie wyrazić. Natomiast na prawdę nie było niczyjej złej woli, bo 

przecież nie po to zapraszaliśmy, żeby potem odmówić. Myślę, że każdy kto 

chciał, mógł się spotkać z Panem Prezydentem, bo aura się udała, było sporo 

osób na Palcu Kazimierza, Pan Prezydent poszedł potem do tych osób, 

przywitał się z wieloma osobami i generalnie myślę, że w odczucia tej wizyty 

są dobre i była to dobra okazja do promocji naszego miasta. Na zaproszenie 

władz samorządowych Prezydent był pierwszy raz w Brzesku. O ile pamiętam 

z zarysów historii to tylko Pan Prezydent Mościcki był bodajże u nas, a po 

powodzi był u nas Pan Prezydent Kwaśniewski i to było spotkanie w Straży. 

Otrzymaliście Państwo zaproszenie na wmurowanie kamienia węgielnego na 

sobotę o godzinie 11.30, jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam, 

natomiast później Ksiądz Biskup Skworc, który będzie wizytował w Parafii 3 

dni, chciał się spotkać  między innymi z Państwem w Urzędzie. To spotkanie 

było planowane na godzinę 12:00, natomiast ono się troszkę opóźni ze 

względu na to, że wmurowanie kamienia węgielnego będzie o 11.30. 

Bardzo serdecznie zapraszam na wmurowanie kamienia węgielnego, a zaraz 

po tej uroczystości po godzinie 12:00 na spotkanie w Urzędzie z Biskupem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, dodał, że 

gdy wchodziłem do Urzędu Miasta, kiedy koledzy nie mogli wejść nie 

ukrywam, że czułem zdziwienie i rozgoryczenie, natomiast w chwilę, później 

zszedłem do organizatora ze strony Biura Ochrony Rządu oraz od strony 

Prezydenta, zapytałem wprost czyja to była decyzja?. Pan przeprosił 

i poinformował, że była to ich decyzja i tyle było dyskusji na ten temat. 

Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel dodał, że w przed dzień wizyty Pana 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, późnym popołudniem dostaliśmy prośbę 

oraz w zasadzie też instrukcję, nie było to specjalnie negocjowane do 

przeorganizowania. Co warto dodać, że już po zakończeniu, myślę, że warto o 

tym wspomnieć, od Kancelarii Prezydenta od Pani Dyrektor z Gabinetu Szefa 

Kancelarii, otrzymaliśmy podziękowania za organizacje tej wizyty, wręcz 

porównano organizację tej wizyty do wizyt zagranicznych. Uważa, że warto 

wyrazić wyrazy „ubolewania” z tego tytułu, że w krótkim czasie musieliśmy 
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dokonać tego przeorganizowania. Bardzo dobra jest ocena wizyty, myślę, że 

wymiar promocyjny rewelacyjny, można wejść na stronę www.prezydent.pl, 

jest tam sporo ciekawostek.

Radny Adam Smołucha chciałby się podzielić osobistą refleksją, ta dyskusja 

o artykułach prasowych przypomniała mi, jeden z artykułów, który 

przeczytałem w ostatnim czasie w tygodniku ogólnopolskim „Angora”, to był 

wywiad z Panem Krzysztofem Janikiem, który opowiadał o swojej drodze 

życiowej aktualnej i byłej, wspomniał również o Brzesku. Powiedział, że 

wykłada w Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku, że to jest instytucja dość 

kuriozalna, ponieważ nie ma w niej ani jednego komputera. Przetoczył, że 

studentka przyniosła mu pracę, ręcznie napisaną  a dla niego było to dosyć 

szokujące. W kontekście tych wszystkich działań, które są podejmowane 

przez Pana Burmistrza, Rady, budowanie Biblioteki za kilkanaście milionów 

złotych, cała akcja promocyjna. W tym świetle nasze miasto przedstawione w 

tym artykule, że mamy szkołę wyższą a nie mamy  ani jednego komputera, 

jest dość kuriozalne. Oczywiście uważam, że ta wypowiedź Pana Krzysztofa 

Janika była przejaskrawiona, zadałem sobie tyle trudu, aby wejść na stronę 

internetową tej szkoły i widać, że jakiś tam komputer jest ale mam pytanie 

do Pana Burmistrza, bo ja nie wiem jaki poziom kształcenia tam jest 

z kontekstu tej wypowiedzi można było wyciągnąć, że jest dość ujmujący. 

Czy Pan Burmistrz, ponieważ jest to instytucja, która działa na terenie 

Brzeska, chciałbym wiedzieć, jak ta szkoła na prawdę prosperuje? Czy Pan 

Burmistrz ma jakieś mechanizmy nadzorcze? 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, odpowiadając na zapytanie Pana Radnego 

Adama Smołuchy, poinformował, że ta szkoła wynajmuje od Gminy lokale na 

korzystnych warunkach, ale to jest szkoła prywatna, musimy mieć 

świadomość, że nie możemy finansować prywatnych szkół. Jesteśmy 

życzliwie do tej szkoły nastawieni, w rzeczach których możemy wspieramy 

natomiast nie możemy prywatnych instytucji finansować. 

Pan Zbigniew Matras, pracownik Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

Zamówieniach Publicznych, dodał swój głoś w tej sprawie, że Pan Burmistrz 

wyraził zgodę, ja przeprowadziłem, pomogłem Małopolskiej Wyższej Szkole na 
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przeprowadzenie przetargu na zakup 10-ciu komputerów z programu 

unijnego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 
poinformował oraz podsumował temat, że komputery są w szkole 

i informacja jest nieprawdziwa. 

Ad 6.
Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
Zapytań brak.

Ad 7.
Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy skierował zapytanie do Pana 

Burmistrza, czy jest możliwe, aby w Brzesku powstały ścieżki rowerowe, oraz 

czy MRG mogła by się zająć ochroną środowiska w konkretnej sprawie np. 

sadzeniem kwiatków na terenie Miasta Brzeska. 

Radny Adam Smołucha, przytoczył, iż gdzieś około roku temu, Komisja 

Zdrowia i Rodziny składała apel do Burmistrza który mówił o tym, żeby 

wykorzystać urok naszej miejscowości, to że mamy takie meandry Uszwicy 

wbijające się w miasto i Jadowniki. Na tym terenie zbudować bulwary, 

ścieżki rowerowe, które by służyły mieszkańcom. Zdajemy sobie sprawę, 

jakie kłopoty logistyczne, były by, aby taki projekt zrealizować ale słysząc to 

pytanie, gdyby w przyszłości w perspektywie ująć takie zadanie 

w strategii rozwoju Gminy. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do Radnego Adama Smołuchy 

oraz do propozycji Młodzieżowej Rady Gminy. 

Pan Burmistrz zgodził się z Panem Radnym Adamem Smołuchą, że myślał o 

tym projekcie, natomiast to są tak spore wydatki i to jest perspektywa wielu 

lat. Pierwszą rzeczą, to trzeba mieć grunty, tam jest cześć gruntów 

prywatnych, trzeba by te podjąć działania z regulowaniem brzegu Uszwicy. 

Może jak będziemy mieć jakieś środki to jest ciekawy pomysł. Sprawa ze 

ścieżkami rowerowymi, musielibyśmy mieć teren wytypowany, myślę, że 

takim dobrym terenem wytypowanym, gdzie młodzież mogła by jeździć jest 

odcinek od ul. Szczepanowskiej prowadzący do Szczepanowa. Sprawa 

29



dotycząca pomocy w sadzeniu kwiatów przez Młodzieżową Radę Gminy, jak 

najbardziej z niej skorzystamy. Zachęcam również, abyście włączyli się w 

akcję sprzątania miasta. W ubiegłym roku, czy dwa lata temu z paroma 

Radnymi taką akcję organizowaliśmy. Efekt był taki, iż na paru osiedlach 

miasta włączyli się również mieszkańcy. Myślę, że jakbyście tą akcję, 

rozpropagowali oraz wciągnęli młodzież, było by bardzo dobrze. Wczoraj 

byłem w Ogródku Jordanowskim, ponieważ chciałbym aby jak najszybciej 

przybrał estetyczny wygląd, wykonaliśmy tam sporo rzeczy i możecie się 

włączyć w te działania, np. w porządkowaniu ogródka czy sprzątania 

poszczególnych osiedli, miasta. Zachęcał bym o bezpośredni kontakt z 

Panem Kierownikiem Henrykiem Pielą, który koordynuje tymi działaniami. W 

obecnym czasie, jest sporo takich działań, które będziecie mogli 

przeprowadzić oraz pomóc, jesteśmy otwarci. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk -jako 

mieszkaniec Brzeska, miałby prośbę, aby wskazali sami odcinki ścieżek 

rowerowych. Mały etapami będzie możliwość ich powstawania, a władze 

spróbują podejść do tego tematu, jeśli tylko będzie taka możliwość. Pan 

Przewodniczący, zaapelował, że jeśli będą potrzebować jakiejkolwiek pomocy 

to spółka gminy, czyli Brzeskie Zakłady Komunalne służą pomocą np. w 

sprawie sprzątania miasta. Zapytał czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące 

tego tematu, pytań brak.

Ad 8. 
Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 

ostatniej sesji. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Pisemne sprawozdanie 

wszyscy radni otrzymali. Pytań do sprawozdania brak.

Ad 9. 
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 

okres od ostatniej sesji.
Sprawozdanie złożył Burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka, według 

załącznika do protokołu. Pytań do sprawozdania brak.
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Ad 10.
Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady 

Miejskiej oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej 
sesji. 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:
 Radna Apolonia Warzecha – Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej 

i Rodziny;

 Radny Józef Kubas – Komisja Oświaty Kultury i Sportu;

 Radny Mirosław Wiśniowski – Komisja Gospodarki Finansowej;

 Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji;

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa;

 Radna Maria Kądziołka – Komisja Rewizyjna;

 Radna Jadwiga Kramer- Społeczna Komisja Mieszkaniowa. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem. Czy są 

uwagi do sprawozdań? – uwag brak. 

Radny Lech Pikuła, zaznaczył, że chciałby polecić jego posesję przy 

Kościuszki 3, pomimo, że usuwaliśmy śnieg z dachu, chodnik jest zawsze 

odśnieżony, natomiast nasi sąsiedzi czyli Poczta Polska, pomimo, że mają 

dziurawe rynny, jest śnieg, można „zabić” się i nikt na to nie reaguje, póki 

nie mamy własnych służb miejskich, prośba, aby policja kontrolowała 

porządku. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że chodzili po mieście, tam 

gdzie sople wisiały to interweniowaliśmy, policja również interweniowała w 

tych sprawach.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, dodał, że była również taka sprawa, że 

jeden właściciel posesji rzucał śnieg drugiemu sąsiadowi na chodnik, są to 

bardzo częste przypadki. 

Ad 11. Sprawozdanie  w wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii za 2009 r. 
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że sprawozdanie 

omawiano bardzo szczegółowo i starannie na poszczególnych Komisjach. 

Zwrócił się z pytaniem Czy są pytania do sprawozdania? - pytań brak. 

Rada przyjęła sprawozdanie.  

Ad 12. 
Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na 

organizacje pozarządowe. 

Radny Józef Kubas, stwierdził, że nie dobrze, że nie ma żadnych pytań do 

punktu powyższego, ale dodał, że chciałby wspomnieć 

o dużej roli jaką spełnia Pani Renata Pabian, która się dzielnie 

w naszej gminie zajmuje się tymi problemami, rzeczywiście odpowiedziała na 

wszystkie pytania, jest wdrożona w tematykę w swoim biurze, jestem godzien 

pochwały oraz uważam, że jakaś nagroda dla tej Pani po prostu się należy. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, odpowiadając Pana Radnego Józefa Kubasa, 

stwierdził, że dużo realizujemy programów. Zarówno radni jak i sołtysi oraz 

mieszkańcy przychodzą z różnymi propozycjami, w dużej mierze są one 

realizowane, rzadko się zdarza, że projekt nie sfinansujemy. Trzeba 

rzeczywiście Panią Renatę pochwalić, bo to co ustalamy jest szybko 

realizowane. Dobrze, że tak szybo, bo środki są przeznaczone aby tą 

profilaktykę można było prowadzić. Cieszę się, że Pan taki wniosek poddaje. 

Radna Maria Kądziołka, Komisja Rewizyjna, również analizowała 

wykorzystanie środków, bardzo pozytywnie oceniła realizację tych zadań, a 

pracy jest bardzo dużo i dziękujemy Panu Burmistrzowi jak również Pani 

Renacie za to, że realizuje się bardzo dużo różnorodnych zadań, działań, 

które ponadto promują Gminę. Komisja również wnioskuje o nagrodę dla 

Pani Renaty Pabian. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, stwierdził, że wniosków 

o przyznanie nagród jest bardzo dużo. Podsumował, że jeśli są ciekawe 

pomysły, które można w ramach programu profilaktycznego realizować, to 

prośba abyście Państwo podsuwali takie pomysły, ponieważ jest wiele 
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ciekawych pomysłów, które można zrealizować za niewielkie środki, które 

dają pozytywne efekty. Odpowiadając w ramach interpelacji Pani Katarzyny 

Pacewicz, działań związanych z profilaktyką narkotykową, szkolenia też są 

potrzebne, cały czas musimy być czujni. Wiemy, że mamy wpływy na 

wysokim poziomie ale problem związany z alkoholizmem, narkotykami, to 

jest problem, musimy walczyć i ten temat będzie nie zamknięty, miejmy 

świadomość, że musimy cały czas działać profilaktycznie a wiemy, że oprócz 

tych pozytywnych rzeczy to jest też grono osób, którzy mają wielkie problemy 

z alkoholem, są rodziny pokrzywdzone, trzeba być czujnym, cały czas te 

działania pilnować i podejmować, żeby były widoczne pozytywne efekty. 

Radny Józef Kubas, przez parę ostatnich lat byłem na komisji, która 

przydziela te środki na poszczególne organizacje sportowe 

w naszej gminie, zawsze dostarczało mi to wiele emocji, ponieważ nikomu nie 

się nie dogodzi. Każdemu jest mało, to że się niewiele dzieje w danym klubie, 

to nie jest istotne, ważne jest żeby klub pozyskał jak najwięcej pieniędzy-taka 

jest tendencja. W związku z tym, zastanawiam się, czy rzeczywiście w 

prawidłowy sposób rozdzielamy te środki.  W tym roku nie byłem w tej 

komisji, ale mam sprawozdanie, 688 tysięcy to jest bardzo dużo 

rozdysponowane, lepiej czy gorzej nie wszyscy będą zadowoleni, może warto 

by zmienić w przyszłym roku i te pieniądze np. rozdzielić albo urzędnikowi, 

który będzie w gminie prowadził nadzór, lub ewentualnie do BOSiR-u.

Burmistrz Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że w ubiegłym roku 

opracowaliśmy nowe kryteria, ponieważ te wcześniejsze budziły wątpliwości. 

Obowiązują one już drugi rok, są przyjęte pewne standardy, kluby które 

ubiegają się o dofinansowanie, wiedzą co muszą spełnić, są szkolenia i 

wydaje mi się, że to co zrobiliśmy jest dużo lepszym rozwiązaniem, pewnie 

idealnym nie jest ale miejmy świadomość, że zwiększyliśmy to w sposób 

znaczący środki na kluby sportowe. Ten wzrost z roku na rok jest coraz 

większy, nawet czasem się zastanawiam, czy nie za duży. Uważam, że im 

więcej jest osób w tej komisji, którą możemy poszerzyć, jest wiele radnych, 

mają możliwość przeglądnięcia wniosków i później jest możliwość również 

obserwowania jak te kluby realizują swoje programy. Apeluję do 

przedstawicieli klubów, aby nie uznawały, że tylko gmina daje środki, bo te 
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środki można uzyskać z różnych innych źródeł, można było by się 

zastanowić czy nie wprowadzić takie kryterium, że jeśli ktoś uzyska środki 

zewnętrzne to będzie je realizował, wszyscy się nauczyli, że gmina ma 

wszystko dać. 

Radny Józef Kubas, zgodził się z Burmistrzem Brzeska, ponieważ z roku na 

rok środki są wyższe co widać, natomiast jest kwestia rozdysponowania 

później, gdy dana organizacja otrzyma, 66% czy więcej na wynagrodzenie 

trenerom, pracującym lepiej lub gorzej. Chciałem podać przykład z roku na 

rok, gdzie dany klub szukał trenera przez kilka lat, ja się ciągle pytałem - 

Macie już tego trenera? Odpowiadali, nie ma, ale będzie. Jeżeli klub XYZ 

otrzyma środki z przydziału to i tak przyjdą do Pana Burmistrza, żeby na 

taką czy inną imprezę dostać, więc Pan Burmistrz jako łaskawy człowiek 

dostarczy, da tą kwotę.  Natomiast kluby nigdzie nie awansują, po prostu 

nijakość w klubach się dzieje, należało by sprawdzić co się w tych klubach 

dzieje.

Burmistrz Grzegorz Wawryka, na tym poziomie jaki mamy 

w Brzesku, to można powiedzieć, że to jest sport amatorski 

i głównym założeniem to jest propagowanie kultury fizycznej 

i trybu sportowego, czyli żebyśmy mieli zdrową młodzież. Jednostki będą 

zawodowcami. Z resztą statystyki pokazują, że wybitne osiągnięcia na tysiąc 

mają 1 czy 2 osoby, bo to już jest specjalizacja w sporcie, można osiągać 

wyniki. Naszym celem, przed wszystkim jest to, żeby nasza młodzież zamiast 

siedzieć przed telewizorem lub komputerem, brać jakieś używki, aby mogła 

mieć inne zajęcia, aby miała czas wypełniony przez szkołę, przez gminę oraz 

ze strony stowarzyszeń. Nawet, gdy te środki są przeznaczone w dużej mierze 

na wynagrodzenie, ale są dobrzy nauczyciele, którzy coś propagują, kształcą 

tą młodzież, dają dobry przykład, to myślę, że nie są to zmarnowane środki. 

Można się zastanowić, czy nie trzeba było by częściej sprawdzać, uwzględniać 

jakieś inne zaangażowanie, ale uważam, że nie są to złe środki i nie 

patrzyłbym przez pryzmat tylko wyników, bo jeśli tak  będziemy patrzyli to 

będzie tak jak kiedyś było z Klubem Okocimskim, był w drugiej lidze, później 

brakło tych środków, myślę, że jest maksymalny poziom obecnie, druga liga 

nam wystarczy. Niech grają w tych klubach ludzie z Brzeska, Bucza 
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z Jadownik, Poręby Spytkowskiej, a nie z Tarnowa, Warszawy czy z Krakowa. 

Chodzi o to, aby miejscowi grali w naszych klubach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 

podsumowując, uważam, że ten system który został podjęty dwa lata temu, 

jest dużo lepszy i idziemy w dobrym kierunku. Przy okazji na dyskusjach 

komisji wielokrotnie zwracałem uwagę oraz składałem wnioski, aby kręgle 

(mamy jedną kręgielnię w Małopolsce), aby ten sport bardziej rozpowszechnić 

i spowodować, aby zachęcić dyrektorów szkół oraz Wydział Edukacji 

z Naczelnikiem tego wydziału  Panem Cierniakiem, ponieważ jest to bardzo 

ciekawy sport. Jak widać - jeśli w małej skali potrafił wygenerować, 

wyszkolić wielokrotnych mistrzów polski i nie trzeba było wielkich nakładów 

finansowych, to idźmy w tym kierunku, bo wydaje mi się, że to będzie dobre.

Radna Jadwiga Kramer, zwróciła uwagę do Przewodniczącego, że brakuje jej 

w sprawozdaniu jakby listy uczestników korzystających z danej organizacji 

występującej, wiadomo, że specyfika tego klubu jeśli chodzi o koszty stałe 

utrzymanie obiektu jest różna?.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 
potraktował zapytanie Pani Radnej Jadwigi Kramer, jako uwagę dla Pana 

Michała Kosteckiego, który przygotowywał informację, aby uzupełnić ja na 

przyszły raz. Uważa, że jest to całkowicie zasadne. 

Radna Jadwiga Kramer odpowiedziała, że jak najbardziej to jest wskazówka 

do następnego sprowadzania, dodała również, że jeśli spogląda np. na 

Okocimski Klub Sportowy 58,11% wszystkich środków wie, że w to wchodzi 

piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, trampkarze, to jednak chciałaby 

wiedzieć, jak to się ma     w stosunku do czego. 

Radny Stanisław Góra, stwierdził, cieszy go fakt, że z roku na rok wzrastają 

te środki kwotowo na organizacje sportowe o to cały czas zabiegali. 

Natomiast stwierdził, że wartało by się przyjrzeć tym środkom, ponieważ 

patrząc na sprawozdanie oraz na pracę komisji, klub X wnioskuje o kwotę 30 

tysięcy, kwota przyznana 15 tysięcy, na pewno wynika to ze szczupłości 

środków, którymi dysponuje gmina. Pan Radny, uważa również, że jest też 

druga strona medalu, podanie tak wysokiej kwoty utrzymania, to patrząc 

obligatoryjnie są prowadzone drużyny w A klasie pierwszej wojewódzkiej, 
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dodał że są tak zwane czynniki stałe, prowadzenie drużyny w pewnej klasie 

ma tzw. pozycje żelazne, które są płacone z roku na rok: wymienił 

przykładowo: opłaty sędziowskie, wojskowe, ubezpieczeniowe, uważa że dana 

jednostka prowadząc drużynę w jakiejś klasie, te koszty stałe powinna 

wyznaczać poziom finansowy dla utrzymania danego klubu, reszta to może 

być przykładowo wyjazdy, obozy, zakupy sprzętu i tu powinni szukać 

pieniądze od sponsorów, nie tylko gmina daje. Radny Stanisław Góra, uważa 

że w tych sprawozdaniach w przyszłości przy rozdziale tych pieniędzy, 

wartało by takie rozeznanie zrobić. Dane jednostki zgłaszają utrzymanie 

danej sekcji, przeanalizować tzw. koszty stałe, to byłby poziom odniesienia 

wysokości naszej pomocy i jakie są rzeczywiste koszty tych klubów a jak są 

wystawiane oferty i wnioski  konkursowe, dało by to pełny obraz pieniędzy 

jakie się wydaje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 
odpowiadając na Pytanie Pana Radnego Stanisława Górę, dodał, że takie 

analizy organizacje robią na bieżąco. Z drugiej strony nie możemy też 

narzucać organizacjom to, co oni mają robić, nie do końca jest to możliwe. Z 

całą pewnością pewne rzeczy trzeba uszczelnić. Myśli, że to jest wykonywane. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania-pytań brak.

Ad.13
Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2009 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, stwierdził, 

że na komisjach było dosyć szczegółowo i głęboko omawiane sprawozdanie, 

zaproponował, żeby w formie pytań lub wniosków odnieść się do tego 

punktu. Pytań brak. Przewodniczący zapytał Pani Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pana Burmistrza, czy jest możliwość 

wprowadzenia ankiety oceniającej poziom satysfakcji obsługi 

petentów i w miarę zobiektywizować to tak, jak to jest zorganizowane 

w innych instytucjach publicznych. Uważam, że ta ankieta będzie 

samooceną tej instytucji, aby petenci MOPS-u nie przychodzili bezpośrednio 

do radnych i nie skarżyli się na pracowników, ale mogli się wypowiedzieć na 

podstawie wypracowanej ankiety. Przewodniczący przedstawił Państwu 
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Radnym oraz gościom uczestniczącym w sesji Panią, która pełni obowiązki 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Panią Bogusławę 

Czyżycką-Paryło. 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, poinformowała, że od nie 

dawna pełni obowiązki Dyrektora MOPS, dodała, również, że zapoznała się z 

propozycją dotyczącą wykonania ankiety, którą poddał Pan Przewodniczący, 

stwierdziła, że ta informacja, która została przedstawiona przez Pana 

Przewodniczącego, jest na tyle jasna i rzetelna oraz zawiera wszelkie 

informacje, jakie oczekują Radni z ich strony.

Pani Dyrektor, odniosła się do ankiety, że jej się nie boi, wie że jest to 

narzędzie do ocenienia satysfakcji usług różnych instytucji oraz urzędów, ale 

zaznaczyła, również swoją sugestię dotyczącą, aby pamiętać, że poziom 

zadowolenia z obsługi w instytucjach takich typu jak Miejskie Ośrodki 

Pomocy Społecznej, przekłada się na poziom zadowolenia z otrzymanych 

usług, świadczeń a przede wszystkim świadczeń finansowych. 

Z naszej strony, dobrze przygotujemy kwestionariusz tej ankiety, aby ten 

poziom satysfakcji z otrzymanych świadczeń, nie przełożył się na poziom 

oceny pracy tego ośrodka i obsługi klienta. 

Radny Adam Smołucha, odniósł się dyskusji, podczas ostatniej komisji 

zdrowia, która sprowadzała się do dwóch wątków, które znalazły się we 

wnioskach pani Przewodniczącej Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i 

Rodziny. W sprawozdaniu przygotowanym przez MOPS, Pan Radny zwrócił 

szczególną uwagę na problem rodzin z dziećmi, w których jeden z rodziców 

znajduje się w zakładzie karnym, stwierdził, że Pani Dyrektor miała 

zdiagnozować ten problem, jaka to jest skala problemu. Mam nadzieję, że 

Pani dyrektor już to rozeznała.A druga kwestia, o której rozmawialiśmy i 

zwróciliśmy na to uwagę, mianowicie w działalności MOPS-u, ważna jest 

informacja, czy urzędnicy, pracownicy MOPS-u mogą podjąć działanie wtedy 

kiedy mają w danej sprawie przekazaną informację. Zwróciliśmy uwagę na to 

gdyby pracownicy szkół przekazali taką informację do MOPS-u na temat 

dzieci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji wymagającej wsparcia i 

pomocy, chcielibyśmy, żeby ta informacja miała charakter instytucjonalny, 

tzn. żeby była sformalizowana, była powtarzana, by raz czy dwa razy do 
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roku, był kontakt między pracownikami MOPS-u czy Panią Dyrektor a 

Dyrektorami Szkół, aby móc wymienić informacje na temat podejmowanych 

działań jak również informację na temat dzieci, które znajdują 

się w trudnej sytuacji, które wymagają pomocy, prosiłbym Pana Burmistrza 

o to aby poprzez swoje służby zorganizował to w taki sposób dla formy tej 

wymiany informacji między Szkołami Przedszkolami a MOPS-em, żeby 

przynosiło to korzyść szczególnie dzieciom, które wymagają pomocy. 

Pani Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, odniosła się w sprawie 

dwóch kwestii, które Pan Radny Adam Smołucha przytoczył. Toczyła się 

rozmowa w tych sprawach, uzupełniłam swoją wiedzę z zakresu rodzin, gdzie 

jeden z członków rodziny przebywa w zakładzie karnym. W ubiegłym roku 

jako ośrodek, objęliśmy pomocą 6 takich rodzin, na blisko tysiąc ogółem z 

czego tylko dwie rodziny, gdzie są dzieci małoletnie. Nie twierdzę, tak jak 

powiedziałam na komisji, że każdy taki wniosek jest ważny, tylko że w skali 

innych tych rodzin nie jest to znacząca liczba tych osób, chciałam zaznaczyć, 

że każda taką rodzinę obejmujemy kompleksową pomocą, sprawdziłam ten 

przypadek o którym Pan Rady mówił, jest objęta pomocą ta rodzina od 

dawna i to bez względu na fakt przebywania członka rodziny w zakładzie 

karnym. Ponadto, warto wspomnieć że nie tylko my jako instytucja pomocy 

społecznej jesteśmy zobowiązani pomagać takim ludziom, zgodnie z 

kodeksem karnym wykonawczym to zakład karny tworzy pomoc osobom 

osadzonym i ich rodzinom. W katalogu osób uprawnionych do korzystania 

z pomocy społecznej nie jest to wymienione, pomagamy tym osobom z 

powodu bezrobocia, ubóstwa nie tylko z powodu tego, że członek rodziny 

przebywa w zakładzie karnym. Kwestia druga co do wymiany informacji jest 

ona bardzo ważna bardzo istotna na każdym poziomie. Do tej pory wymiana 

informacji ze szkołami, układała się dobrze, w szczególności co do kwestii 

dożywiania. Każde inne wskazówki są bardzo ważne, ale w współpracy ze 

szkołami a ośrodkiem w tym zakresie objęcia tą pomocą w formie dożywiana 

była znacząca. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 

dodał, że rzetelnie zostało wykonane sprawozdanie, jak również podjęte 

wnioski z komisji zdrowia pomocy społecznej i rodziny były konstruktywne. 
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Radna Maria Kądziołka, zadała pytanie dotyczące opiekunek. Przy 

omawianiu ubiegłorocznego budżetu, był postawiony  wniosek, aby iść w 

kierunku zlecania wykonania opieki wyspecjalizowanym w tym zakresie 

firmom, chodziło o to, aby sprawdzić jak będzie to funkcjonować. Zostały 

specjalnie przeniesione środki w budżecie, by móc realizować ten wniosek. W 

sprawozdaniu pokazano nam, że zatrudniono trzy opiekunki na umowę 

zlecenie. Z tego wynika, że wniosek nie został zrealizowany. Pani Radna 

Maria Kądziołka, postawiła wniosek, aby rozeznać tą sprawę i podjąć 

działania w tym kierunku. 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, stwierdziła, 

że będąc na Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, została omówiona 

kwestia dotycząca opiekunek, uzupełniła również swoją wiedzę w tym 

zakresie. Z ustaleń wynika, że były już czynione grupy sprawdzenia tej 

sytuacji, jakby to wyglądało w sytuacji przekazania zlecenia pomocy 

opiekuńczej wyspecjalizowanych firm. Z obserwacji wynika, że na terenie 

miasta i gminy nie do końca już są takie wyspecjalizowane firmy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 

poinformował Panią Dyrektor MOPS, że są takie firmy na terenie Brzeska, 

dodał, że jest możliwość sprawdzenia ich w ewidencji, który jest w Urzędzie 

Miejskim.

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, swój wniosek opiera Pani 

Dyrektor na piśmie z PCK, było to oficjalne pismo skierowane do MOPS-u, 

w którym firma się zgłosiła z taką ofertą. W tej ofercie została zawarta 

informacja, że są na etapie zatrudniania specjalistów, co jest równoznaczne, 

że MOPS ich posiada, są to osoby wyszkolone, przygotowane-jest jeszcze 

kwestia ekonomiczna, wyceniona godzina usługi przez tą firmę 

w tamtym roku jest o 2 zł. większa niż usługi prowadzone przez MOPS do tej 

pory, przy założeniu, że każdy z tych opiekunek jest zatrudniony na umowę 

zlecenie, a przy umowie stałej i umowie o pracę to koszt o 45% więcej, czyli 

w granicach 6zł i więcej. Na ten rok koszt usługi wynosi 15,30 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,
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stwierdził, że koszt usług 15,30 zł to jest bardzo wysoki koszt. Czuje wielki 

niedosyt, ponieważ wniosek nie został całkowicie zrealizowany, uważa że 

MOPS nie zrobił dostatecznie dużo, żeby wprowadzić to co Rada zamierzała 

uczynić. Pan Przewodniczący oczekuje od Pani Dyrektor, aby takie 

rozwiązania wprowadzić, aby przedstawiła je na komisjach merytorycznych, 

ponieważ opierają się w tym momencie na słowach, których w żaden sposób 

nie są do zweryfikowania. 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, dodała, że opiera się tylko na 

tym jednym przykładzie, który według Pani Dyrektor dość jasno obrazuje, 15 

złotych stwierdzono, że jest to dużo natomiast w momencie zlecenia tej jednej 

firmie na przykład, koszt wynosi ponad 20zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,

nie wie o jakich firmach Pani Dyrektor powiedziała, dodał, że takie oferty 

powinny być informacją ogłoszoną publicznie,  a nie jak stwierdził, że „jedna 

pani drugiej pani”. Nie zostało zrobione nic w tym kierunku, aby zapewnić 

ludziom pomoc za niższe pieniądze. Poddał propozycję, aby wykonać np. 

przetarg, konkurs, i dać ogłoszenie. Zwrócił uwagę, że nigdzie nie zauważył, 

aby coś było ogłoszone np. w BIP-e, poprosił, aby przedstawić to Komisjom 

Rady Miejskiej, a przede wszystkim Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i 

Rodziny, która jest komisją merytoryczną, ponieważ wtedy Radni będą 

wiedzieć, czy cokolwiek MOPS coś robi w tej sprawie. 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, powiedziała, że nie 

wychodzili z ofertą przetargową w tej sprawie, ponieważ jest to bardzo trudne 

do ustalenie koszt tej godziny, było to wstępne rozeznanie na przykładzie 

jednej tylko tej firmy. Pani Dyrektor dodała, że nie są instytucją zarabiającą, 

a instytucje świadczące usługi opiekuńcze muszą też na tym zarobić, wątpi 

co do słowa, rzeczywiście niższego kosztu takiej usługi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 
podsumował, że nie zostało wykonane to co rada wnioskowała i to co rada 

uchwaliła. 

Pani Radna Maria Kądziołka, podkreśliła, że jeśli nie zrobią rozeznania to 

nie będą wiedzieć ile to będzie kosztowało, uważa że zrobienie takiego 

rozeznania w jednej firmie to kierunek najbardziej błędny. Dodała że wie, iż 
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inne firmy wyspecjalizowane zgłaszały się do MOPS-u, które chciały pomóc w 

sposobie realizacji tego zadania.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, podkreśliła, że jeśli będzie 

taki wniosek formalny to się do tego ustosunkowują. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk - 
przedstawił ponownie formalny wniosek o wprowadzenie - jeżeli będzie to 

ekonomicznie uzasadnione - możliwości wprowadzenia firm zewnętrznych 

świadczących usługi na właściwym poziomie wynikających z przepisów 

prawa. Głosowanie: 12 za, 1 przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Wniosek 
został przyjęty.

Przewodniczący życzył Pani Dyrektor MOPS-u, pomyślności 

i wytrwałości w tej ciężkiej pracy oraz dziękuje za dobrze przygotowanie 

sprawozdanie. 

Ad 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Brzesko na rok 2010 .
Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie. 

Pani Radna Maria Kądziołka, zwróciła uwagę techniczną błędu 

w paragrafie pierwszym ustępie trzecim. 

Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, poprosił, aby uznać to jako autopoprawkę. 

Poddano pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, przy 

17 radnych obecnych podczas głosowania. 

Uchwała Nr LIII/371/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 3 marca 2010 roku 
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W sprawie zmiany   Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010 .
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/

2) Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
Uchwałę przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Józef 

Chruściel, a Przewodniczący Rady Miejskiej poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie: 16 głosów za, przeciw 0, 1 wstrzymujący. 

Uchwała Nr LIII/372/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 3 marca 2010 roku 
W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki,
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/

3)  projekt uchwały w sprawie określenia zasad udziałów do Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowego  i Kanalizacji w Brzesku sp. z o. o.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zwrócił się    z 

pytaniem do Pana Zbigniewa Matrasa – jak kwota 11.818,068,00 zł. przełoży 

się na ilość głosów w spółce RPWiK?

Inspektor Zbigniew Matras , odpowiednio każda kwota wnoszona, będzie po 

pewnym okresie czasu, będziemy wnosili rocznie prawdopodobnie na końcu 

roku, ponieważ każde zwołanie notariusz to jest kosz 3 tysięcy razem z 

wpisem do rejestru. Państwo dajecie dyspozycję górnej kwoty przeznaczonej 

w budżecie, przetarg obniży to kwotę, prawdopodobnie będziemy zmieniać po 

przetargu, który planujemy za 60 dni rozstrzygnąć, ponieważ u nich na 

przetargi trzeba bardzo długo czekać na składanie ofert. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, dodał, że 

w połowie 2011 roku jako miasto Brzesko będziemy wspólnikiem 

o bezwzględnej większości udziałów. Będziemy mieć wpływ na powołanie 

Rady Nadzorczej jak również Prezesa. Do tej pory „obrywaliśmy” za podwyżki, 

głównie za ścieki, a miasto nie miało większości głosów. Skoro za rok 
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rzeczywiście będziemy mieć te 50% udziałów będziemy mieć wpływ na 

ustalanie cen w spółce. 

Pani Radna Jadwiga Kramer, zapytała, jak to skutkuje finansowo w tym 

roku? Czy to w jakiś sposób wywołuje skutki finansowe w budżecie 

tegorocznym?

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że 

skutkuje, ponieważ mamy te środki zapisane w budżecie. Kiedy 

zdecydowaliśmy się, że wchodzimy w temat kanalizacji, w budżecie mamy 

środki własne, inwestujemy i być może dostaniemy zwrot. Zapytał czy są 

inne pytania? Pytań brak.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 
Józef Chruściel, przedstawił projekt uchwały a Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał go pod głosowanie 

z autopoprawką burmistrza w paragrafie trzecim, aby pomiędzy 

wymienionymi ulicami znalazło się słowo „oraz”, prawidłowa korekta 

powinna brzmieć następująco: „ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia 

,oraz ul. Starowiejska i ul. Bujaka w Brzesku.” …

uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr LIII/373/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 3 marca 2010 roku 
W sprawie określenia zasad udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowego i Kanalizacji w Brzesku sp. z o. o.  /uchwała stanowi 

załącznik do protokołu/

Ad 15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział na interpelację Pani 

Radnej Marii Kądziołki w sprawie odpłatności za wodę, poprosi Radę 

Nadzorczą, aby tym tematem szybko się zajęła, oraz przedstawienie 

propozycji rozwiązania tego problemu, ewentualnie gdy ktoś będzie chciał 

uczestniczyć w tych działaniach to chętnie zaprosimy. Następnie była sprawa 

dotycząca pozimowego remontu dróg, jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia 
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przetargu na pozimowy remont dróg i jak będzie tylko możliwe to ten remont 

rozpoczniemy, ale musimy poczekać aby będą warunki, ponieważ gdy 

rozpoczniemy remont w złych warunkach, podczas deszczu lub mrozu, to te 

prace nie będą długo trwały a jak wiemy, to prawdopodobnie zima ma jeszcze 

wrócić ale zdajemy sobie sprawę, że drogi po zimie są mocno zniszczone i 

będą wymagane gruntownego remontu, a jeśli będą jakieś wolne środki to 

będziemy się starać by dołożyć te środki do prac remontowych. W tym roku 

planujemy wykonać w takim zakresie aby przez cały okres wiosenny 

remontować a drogi nadawały się do jazdy. 

Pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek wnioskowała o dwie sprawy, jedna dotyczyła 

sprawy dachu. Rozmawiałem z Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w 

tej sprawie, będzie składała jeszcze jeden wniosek a my w tym temacie 

będziemy ją wspierać a jeśli nie to ewentualnie w projekcie na przyszły rok 

przewidzimy jakieś środki, aby coś zadziałać. Kolejną sprawą, to 

powiedziałbym taki dość szerszy temat, myślę, że nie będzie to sprawa łatwa 

w kwestii żłobka. W tej chwili przygotowujemy się do rozbudowy Przedszkola 

Nr 4 w Brzesku, wbrew pozorom koszt rozbudowy będzie dość spory i na to 

też musimy znaleźć środki. To Przedszkole jest w centrum miasta, więc jeśli 

przeprowadzimy analizę demograficzną, jak następuje przyrost dzieci. Może 

się okazać, że to przedszkole w dużej mierze na dłuższy czas zabezpieczy 

nam nasze potrzeby, nie możemy budować ani małego ani dużego. Znajduje 

się ono w centrum miasta, może okazać się, że będą one dowożone z różnej 

części miasta, często rodzice dzieci pracują poza miastem, więc nie ma 

znaczenia czy to przedszkole jest w tej części miasta czy innej. Myślę, że 

w pierwszej kolejności zajmiemy się tym tematem. 

Kolejną sprawą którą wyjaśnił Burmistrz Brzeska, był temat poruszony przez 

Panią Mieczysławę Klimek, dotyczącą sprzątania działki, w tamtym roku 

pilnowaliśmy i w tym roku również to dopilnujemy, natomiast w tym okresie 

to szczególnie widać po zimie. Na pewno podejmiemy działania, aby tego 

dopilnować. 

Pan Radny miał dwie sprawy, jedna dotyczyła parkowania na parkingu przy 

ul. L. Piłsudskiego. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka stwierdził, że już 

podejmował głos w tej sprawie, ale dodał, że jest zmiana oznakowania, stoi 
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znak. Mieszkańcy muszą się do tego przyzwyczaić, dostosować a parkingowi 

muszą zwrócić szczególną uwagę na sposób parkowania. Drugą sprawą, 

którą Burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka udzielił jest mianowicie kwestia 

lodowiska. Lodowiska można zakładać przy szkołach, 

w tej chwili te zimy są łagodniejsze niż dawniej. Kiedyś zima trwała kilka 

miesięcy a teraz jest kilka dni silnego mrozu a po tych dniach następuje 

odwilż, więc naturalne lodowisko przestaje funkcjonować. 

Odpowiadając na interpelację w sprawie przyznawania medali, nie 

dodatkowej kapituły nie przyznawaliśmy, ponieważ to były przyznawane 

okolicznościowe medale z okazji jubileuszu 625-lecia Miasta Brzeska. Trzeba 

było pewne kryteria opracować i przyjąć ale to ja się zwracałem do Państwa o 

wyróżnienia dla osób z Państwa środowiska, których znacie, których warto 

było by wyróżnić.  Nadal jesteśmy otwarci, i zwraca, się ponownie, aby 

wyróżnić te osoby które według Państwa zrobiły coś pożytecznego dla 

naszego miasta, którzy zasługują na to wyróżnienie. 

Odpowiedź na interpelację Wiceprzewodniczącego Franciszka Brzyka. W 

związku z podpisaniem umowy z Panem Marszałkiem, co do rozbieżności 

stron internetowych, postaram się w jakiś sposób aby te informacje wyjaśnić. 

Staramy się, aby na naszej stronie te informacje były precyzyjne i rzetelne, 

zwrócę się do Pana Sekretarza, aby sprawdzał i zajął się artykułami 

zamieszczanymi na naszej stronie.- Kolejna sprawa dotyczyła zajęciem się 

ceremonii w szkołach, uwaga jest słuszna. Myślę, że taki ceremoniał 

powinien być przygotowany przez Dyrektorów szkół, ponieważ oni sami 

najlepiej wiedzą, w jaki sposób te uroczystości przeprowadzać. Myślę, że w 

Urzędzie dobrze przebiegają oraz są organizowane uroczystości, czasem się 

nie uniknie drobnych „wpadek”, nie jesteśmy czasem wszystkiego 

przewidzieć. W miarę możliwości staramy się, aby to dość profesjonalnie 

przebiegało. W sprawie autostrady, o drogę którędy będzie przebiegać na 

którą zwrócił uwagę Pan Radny Stanisław Milewski, Burmistrz Brzeska już 

odpowiedział w tej sprawie, ale ponieważ właśnie w tym czasie, kiedy trwają 

nasze obrady są też prowadzone rozmowy w Urzędzie na temat autostrady, 

dodał, że zaraz po skończeniu Pan Naczelnik Bogdan Dobrakowski przekaże 

informacje z tego spotkania i będzie wiedział więcej w tej sprawie. Natomiast 
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nie wykluczone, że będą uciążliwości w ruchu, my ze swej strony będziemy 

robić wszystko, deklaruję że będę pilnował Zarząd Dróg Powiatowych oraz 

Powiat, aby były wspólne te działania, ponieważ głownie ten transport będzie 

odbywał się drogami powiatowymi. 

Najwięcej wniosków jest o drogi powiatowe, zrobimy takie spotkanie albo 

zaprosimy na kolejną sesję Zarząd Dróg Powiatowych, Pana Starostę aby 

mogli Państwu odpowiedzieć, kiedy będą remonty, jaki zakres będzie tych 

remontów, aby mogliście Państwo szczegółowo zadawać pytania i uzyskać na 

nie odpowiedź. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka podziękował za uwagę 

oraz wysłuchanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał, czy są 

jeszcze jakieś pytania do wypowiedzi Pana Burmistrza? 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała w sprawie swojego pytania 

odnośnie narkotyków, czy jest szansa wprowadzić to 

w szkołach takie szkolenia dla rodziców. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że lepiej aby z 

inicjatywą występowały szkoły przeciw zwalczania narkomani wśród 

młodzieży, a my środki w ramach programu możemy zapewnić. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, uważa, że tę sprawę powinna 

zainicjować gmina i wskazać, że coś takiego jest konieczne,           a szkoły 

postarały się to zorganizować.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, postaramy się, po to są pieniądze 

na profilaktykę, aby takie działania podejmować. 

Nie ma więcej pytań do tego podpunktu. 

Ad 16.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek 
pomocniczych Gminy. 
Pytań brak.

Ad 17.
Odpowiedzi na zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady 

Gminy – zapytań brak.
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Ad 18.
Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku, zwrócił się 

z pytaniem do Pana Burmistrza Brzeska, czy sprawa ewentualnego 

odszkodowania za chodnik na ul. Jasnej jest domknięta i kiedy była by 

ewentualna wypłata? Drugim pytaniem, o które chciałbym zapytać to: jak 

wygląda sprawa kanalizacji deszczowej z budynku basenu, na jakim etapie 

postępowania administracyjnego jest, czy coś nam grozi ewentualnie czy nie?

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku odpowiedział  na pytanie, które 

padło wcześniej dotyczącej, kiedy odbędzie się  kolejna sesja?. Odpowiedział, 

że będzie to data 31 marca, tj. Wielka Środa. Dodał, że chciałby się zająć na 

kolejnej sesji strefami parkingowymi oraz uchwałą w sprawie ustalenia 

systemu stref na liniach komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi 

przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o., 

która została dzisiaj odrzucona. Zaznaczył, że może będzie już jednolita 

wersja uchwały. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że oferta wypłaty 

odszkodowania poszła do Pani Marii Bartys za chodnik przy ul. Jasnej, ale 

nie ma odpowiedzi od Pani Marii, co do sprawy kanalizacji, to ten temat jest 

od wielu lat znany, w tej chwili nadzór budowlany to wykonuje, ostatecznych 

wniosków jeszcze nie ma. 

Pan Radny Adam Smołucha, powiadomił Radnych oraz gości, choć mimo 

zostały im wysłane zaproszenia, pragnął przypomnieć, że będzie uroczyste 

podpisanie umowy akredytacyjnej dla brzeskiego Szpitala, który odbędzie się 

w dniu 12 marca 2010r. jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie, będzie gościł 

Wiceminister Zdrowia, miejscem gdzie będzie uroczystość jest Sala Obrad 

Urzędu Miejskiego w Brzesku o godzinie 11:00, Pan Radny dodał, że mało 

jest szpitali w Polsce, gdzie mają takie wyróżnienie, ponieważ akredytacja to 

jest certyfikat jakości. 

47



Pani Radna Maria Kądziołka, zgłosiła wniosek w prawie Pani Marty 

Kółkowskiej, która jest inspektorem w Biurze Rady Miejskiej. W ubiegłym 

roku, sześć miesięcy temu odszedł na emeryturę pracownik Biura Rady. 

Całość obowiązków spadła na Panią Martę Kółkowską, a wszyscy wiemy jaki 

gorący to był okres. Pani Kółkowska wywiązywała się z obowiązków wzorowo, 

w związku z czym Radna wystąpiła z wnioskiem do Pana Burmistrza o 

przyznanie Pani Marcie Kółkowskiej nagrody. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ustosunkował się do wypowiedzi 

Pani Radnej Marii Kądziołki stwierdził, że jeśli ktoś wykonuje dodatkowe 

obowiązki, a sporo w tamtym roku było takich dodatkowych prac 

wykonywane przez pracowników, jeśli są takie wnioski to staram się takich 

pracowników doceniać. W tym roku w budżecie na wynagrodzenia mamy 

troszkę mniejszy przydział środków. W miarę możliwości będzie starał się te 

prośby spełniać.

Pani Radna Maria Kądziołka - na razie takie środki są, nie „obcięliśmy”  ich 

za bardzo i bardzo prosi o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. 

Pan Radny Józef Kubas, stwierdził, że bardzo się cieszy, że Gmina zachowa 

budynek Biblioteki Pedagogicznej przy Rynku brzeskim, zadał związane z 

tym budynkiem pytanie, czy mógł by się tam znajdować Urząd Stanu 

Cywilnego? Stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł. Jak czytał nie dawno 

w prasie, wiele studniówek jest organizowanych w Rynkach, ponieważ mają 

swój urok, mimo wysokich cen. 

Pani Radna Maria Kądziołka – jest to ciekawa propozycja, lecz należy 

zwrócić uwagę na fakt, ile mamy obecnie ślubów cywilnych. Większość par 

łączy ślub cywilny ze ślubem Kościelnym, są to tzw. Małżeństwa 

Konkordatowe, natomiast Ksiądz dokonuje w USC formalności. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, my jako Gmina nie mamy zbyt wiele ślubów, 

a przeznaczenie jednego obiektu tylko kilka ślubów w roku-to jest bardzo 

ryzykowne. Burmistrz dodał, że jeśli Rynek zrewitalizujemy, a będą takie 

propozycje, a może niekoniecznie w tym budynku. Jako przykład podał 

Brzeski Ratusz, gdzie obecnie mieści się MOK, bardzo ładny, historyczny 

oraz również jest blisko Rynku. 
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Pani Jadwiga Kramer, przypomniała wniosek, jaki był podjęty, aby 

przeznaczyć na cele reprezentacyjne np. sala ślubów. 

Ten wniosek trzeba pojętnie pojąć „cele reprezentacyjne” my nie zawężamy 

tylko do sali ślubów. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, nie jest rzeczą mieć wiele budynków i te 

budynki utrzymywać, remontować, modernizować, ponieważ koszty są 

bardzo duże, ale trzeba je maksymalnie wykorzystać to co mamy 

i zminimalizować środki. Za nie długo będziemy mieć Centrum Kulturalno-

Biblioteczne, też będą wysokie koszty związane z utrzymaniem tego 

budynku.

Marian Czarnik, sołtys wsi Wokowice oraz Prezes Ochotniczej Straży 

Pożarne w Brzesku, w imieniu Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 

zaapelował do Radnych oraz przedstawicieli władz Brzeska, o przestrzeganie 

pewnych przepisów, ponieważ na trenie naszej Gminy są już przypadki 

śmiertelne zatruciem tlenkiem węgla. 

Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, poinformował, że w Zakładzie Gospodarki 

Mieszkaniowej najwyższą uwagę przywiązują do tych spraw czyli do 

przeglądu technicznego m.in. sprawdzeniu kominów.  W ostatnich dwóch 

latach to przyjęło większej sile względem bezpieczeństwa, a pan Prezes 

Mrzygłód na bieżąco relacjonuje Pana Jerzego Tyrkiela w tym zakresie. 

 Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, ukazał się wpis na naszej stronie 

podpisany przez Pana Henryka Pielę dotyczący oceny zimy w naszej gminie, 

stwierdził, że poza podziękowaniami nie ma tam żadnych wniosków. 

Zaproponował żeby wytypować w miejscowościach, sołectwach jedne 

newralgiczne punkty, które powinny być odśnieżane, aby sprawnie 

przebiegało ośnieżanie danej miejscowości, chodzi konkretnie o 

przystankach, chodnikach wokół ul. Wiślanej oraz nowo wybudowanego 

parkingu, który przez całą zimę nie był odśnieżany, ludzie musieli chodzić po 

ulicy, ponieważ nie dało się w tamtym rejonie chodzić. Nie wie, czy to zlecać 

firmie odśnieżającej Pana Chudyby, czy tez BZK, choć zdaje sobie sprawę, że 

będzie to kosztowne ale są to miejsca, które powinny być utrzymywane bez 

śniegu. Drugim tematem, który Pan Sołtys poruszył był stan dróg po zimie, 

do niektórych budynków nie można było dojść ani dojechać, policzył ok. 20 
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ulic, które wymagają poprawy nawierzchni oraz około 40 aut aby nawiozły 

żwir. Biorąc po uwagę, poprzednie lata, ilość zdecydowanie wzrosła a samo 

wysypanie żwiru niestety nie przyniesie pożądanego efektu, dlatego 

konieczna jest praca jakiejś równiarki oraz wykonanie prymitywnego 

wyrównania aby ta woda odchodziła. Pan Sołtys Mokrzysk, Marek Kośmider, 

stwierdził, że fatalnie wygląda stan rowów, inwestujemy w podbudowy, 

nakładki natomiast nie mamy jakiegoś sposobu wyegzekwowania od 

mieszkańców dbania o przepusty, kostki wjazdowe do posesji. Podał 

przykład, gdzie dwa lata temu była wykonana nawierzchnia przy ul. 

Wiślaniej, Zarzecze, nowa nawierzchnia spowodowała, że jest sporo 

niedrożnych rowów, gdzie woda utrzymuje się na poziomie asfaltu, zarówno z 

jednej jak i z drugiej strony asfalt jest popękany a pobocze usuwa się do 

rowu, dodał, że wydają mu się te pieniądze zostały „wylane w błoto”. Podał 

propozycję, aby zmusić mieszkańców w postaci wypisywania mandatów, 

egzekwowania tego w jakiś sposób, aby fosy były drożne a woda schodziła do 

potoków czy źródeł. Powiadomił,  że to się dzieje przy drogach gminnych 

powiatowych i wojewódzkich. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku, zapytał Pana Sołtysa 

Mokrzysk, czy w innych gminach w ten sam sposób jest wykonywana 

kontrola w egzekwowaniu tego co sołtys mówił?. Pan Przewodniczący 

stwierdził, że o ile wie, to nie?! 

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, poinformował, że w jakiś sposób sami 

musimy to wypracować.

Burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka odpowiedział, że zgadza się, że 

musimy sami wypracować taką koncepcję i jeśli na przykład są Rady 

Sołeckie, jesteście tam na miejscu, my remontujemy te drogi które wy 

wskazujecie, chodzi o to aby pomóc gminie wspólnymi siłami. Nie zrobimy 

już wszystkiego, że będzie idealnie, bez żadnych problemów. Natomiast 

zdajemy sobie sprawę to o czym Pan Sołtys mówił, że zima była bardzo ostra 

i teraz wspólnie musimy pomyśleć o tym jak te środki w sposób najlepszy 

wykorzystać oraz aby nie zacząć teraz prac np. wywożeniem żwiru, bo ziemia 

jest przemoknięta, bo pieniądze zostaną wyrzucone. Kiedy warunki się 

poprawią, osuszy się ziemia, to prace będą podejmowane ale na dobrych 
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warunkach. Od kilku lat mamy większe środki na to, chciałbym aby to się 

dalej utrzymywało. 

Pani Maria Bartys, mieszkanka Brzeska, nie zgadza się z wypowiedzią Pana 

Burmistrza. Pan Burmistrz przysyła pisma, że chce wykupić część ziemi, ale 

Pani Maria chce, aby pokazali jej ten teren.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podkreślił, że 

w ubiegłym roku byli na wizji lokalnej i oczekiwali aby pokazała      o który 

odcinek Pani Marii chodzi. A jeśli chodzi o ulicę Jasną, to Pani Maria jako 

właściciel tych 4 metrów powinna to co było proponowane przeanalizować, 

oraz pomyśleć jako mieszkanka miasta a nie tylko jako właściciel posesji. 

Wystosowane zostało pismo w tej sprawie, ale nie otrzymali odpowiedzi. 

Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, wielokrotnie informowaliśmy, że wszelkich 

procedur w sprawie określenia tej powierzchni dopełniliśmy, powiadomiliśmy 

w skuteczny sposób, aby te czynności zostały przeprowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Następnie wysłaliśmy Pani Marii pismo, aby 

przedstawiła swoją opinie dotyczącą oferty w sprawie tych 4 metrów, ale do 

tej pory tego nie otrzymaliśmy. 

Pani Maria Bartys podkreśliła, że wymaga oraz prosi wizyty lokalnej na ul. 

Jasnej i pokaże odcinek, gdzie nie ma chodnika zrobionego oraz, że poradzi 

sobie z tym problemem sama.

Ad 19.
Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący 

Krzysztof Ojczyk zamknął obrady LII sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Obrady 

trwały od godziny 1000 – 1430.

  Protokołowała        Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku

Joanna Szczepka

   mgr Krzysztof Ojczyk
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