
P R O T O K Ó Ł  Nr  III/ 2010 

 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 15 g r u d n i a  2010 roku w Sali Obrad 

Urzędu Miejskiego  w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom III Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Krzysztof Ojczyk - Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Brzesku.  

W sesji udział wzięło 20 radnych:  

1. Babicz Bogusław 

2. Bogusz Krzysztof 

3. Brzyk Franciszek 

4. Chmielarz Ewa 

5. Gawiak Jerzy 

6. Kądziołka Maria 

7. Klimek Leszek 

8. Knaga Edward 

9. Kucia Maria  

10. Kwaśniak Adam 

11. Lubowiecka Anna 

12. Mrówka Halina 

13. Ojczyk Krzysztof 

14. Pacewicz-Pyrek Katarzyna 

15. Pasierb Tadeusz 

16. Smołucha Adam 

17. Sproski Kazimierz 

18.Strojny Paweł 

19.Sorys Jarosław 

20.Wyczesany Piotr 

Radny nb. usprawidliwiony Góra Stanisław 

 

Ad. 1 Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady III sesji Rady Miejskiej w 

Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, Pana Sekretarza oraz 

zaproszonych gości i stwierdził, że na stan 21 radnych w obradach sesji uczestniczy 20 radnych, a 

więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. 
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Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad wraz z materiałami 

został radnym doręczony w ustawowym terminie,  w związku z czym zapytał: Czy wszyscy radni otrzymali 

materiały na dzisiejszą sesję? Uwag nie ma, przewodniczący stwierdził, że materiały zostały prawidłowo 

doręczone. Następnie przedstawił porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Brzesku.  

 

Proponowany porządek obrad III sesji : 

 

1. Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji odbytych w dniach 1.12.2010r.  

i 6.12.2010r. 

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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko  za rok szkolny 

2009/2010. 

 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wynagrodzenia Burmistrza Brzeska; 

2) zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko; 

3) zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; 

4) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010; 

5) powołania stałych komisji Rady  Miejskiej w Brzesku kadencji 2010-2014, określenia ich 

nazw i przedmiotu działania; 

6) ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku w kadencji 2010-2014; 

7) wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku; 

8) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku; 

9) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 
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16. Zamknięcie obrad sesji . 

 

Przewodniczący zapytał czy są wnioski do porządku obrad sesji –uwag i wniosków nie było.  

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z obrad sesji odbytych w dniach 1.12.2010r.  

i 6.12.2010r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że protokóły  

z poprzednich sesji Rady Miejskiej z dnia 01.12.2010r,06.12.2010r. były wyłożone do wglądu w Biurze 

Rady Miejskiej. Nikt z państwa radnych nie wniósł do przedłożonych protokołów uwag. W tym momencie 

zwrócił się z zapytaniem: Czy są uwagi radnych do protokołów? Uwag nie było, a zatem Przewodniczący 

wnosi o przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie protokoły z obrad sesji: 

1. Protokół z dnia 1 grudnia 2010 roku Nr I/2010 z obrad Rady Miejskiej  

w Brzesku został przyjęty jednogłośnie.  

2. Protokół z dnia 6 grudnia 2010 roku Nr II/2010 z obrad Rady Miejskiej  

w Brzesku został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

Ad. 4 Interpelacje radnych. 

 

Interpelacja Radnej Katarzyny Pacewicz - Pyrek: 

Zwracam uwagę na konieczność odśnieżania części wszystkich  skrzyżowań w naszym mieście 

przeznaczonych dla ruchu pieszego, mianowicie przykładowo na skrzyżowaniu ulic 

Starowiejskiej, Solskiego i Legionów Piłsudskiego miejsca po, których poruszają się piesi są nie 

odśnieżane co sprawia problemy przy bezpiecznym korzystaniu z ciągów przeznaczonych do ruchu 

pieszego. Problem zgłaszałam w odpowiednim wydziale ale niestety nie został on wtedy 

rozwiązany. Zwracam również uwagę na konieczność odśnieżania osiedlowych parkingów czy 

miejsc przeznaczonych do parkowania. Proszę o wystosowanie z ramienia Urzędu, odpowiednich 

pism w tej sprawie do zarządców nieruchomości ponieważ mieszkańcy skarżą się na duże 

utrudnienia.  

 

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Marii Kądziołka: 

 

1. Pierwsza interpelacja dotyczy wykonania lodowiska; Wczesna i mroźna zima umożliwia 

wykonanie, bez zbędnych wysokich kosztów naturalnego lodowiska. Wystarczy wykonanie 

wału śnieżnego, wyłożenie folią i wylanie przy pomocy druhów strażaków wody, a „Pani Aura" 
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zrobi swoje. Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o rozważenie 

tego tematu i w miarę szybkiego podjęcia kroków prawnych oraz technicznych w celu wykonania 

takiego lodowiska Np. na Pl. Kazimierza Wielkiego. 

2. Druga interpelacja dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

Sprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców, jest jednym z ważniejszych zagadnień. W 

minionej kadencji w zakresie tym zrobiliśmy dużo, jednakże w stosunku do potrzeb 

musimy zrobić więcej. Skutecznym sposobem zwiększenia bezpieczeństwa jest monitorowanie 

naszych Osiedli i Sołectw. Wykonane monitoringu na terenie naszego miasta i gminy 

praktycznie w całości zostały podłączone do Powiatowej Państwowej Policji w Brzesku, gdzie 

dyżurni nie są w stanie bez przerwy obserwować kilkunastu monitorów. Wzorem innych miast 

chciałam zaproponować wprowadzenie innego rozwiązania, a mianowicie, umieszczenia kamer 

w kilku, czy kilkunastu miejscach na terenie miasta i gminy z których obraz na bieżąco 

przekazywany byłby na strony internetowe Urzędu Miejskiego oraz innych portali internetowych 

/oczywiście zainteresowanych/. Jest to dobre, uniwersalne i sprawdzone rozwiązanie 

wykorzystywane w wielu samorządach. Dobrym przykładem takiego rozwiązania są również 

stacje telewizyjne, które przekazują nam na bieżąco obrazy ulic z większych miast naszego 

kraju. Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza, jak również Komisji 

Rady Miejskiej o rozważenie przedstawionego zagadnienia i podjęcia kroków prawnych i 

technicznych w celu pilnego prowadzenia w życie przedstawionych rozwiązań. 

 

3. Trzecia interpelacja dotyczy ataku zimy. 

Wcześnie zaatakowała nas zima, a duże opady śniegu i dość niskie temperatury utrudniają nam 

wszystkim codzienne życie. Są duże kłopoty z odśnieżaniem ulic naszego miasta, dlatego też 

proponuję i proszę Pana Burmistrza oraz służby odpowiedzialne za odśnieżanie o 

wprowadzenie rozwiązania związanego z powiadamianiem mieszkańców o konieczności 

usunięcia pojazdów - samochodów z danej ulicy w określonej godzinie, celem umożliwienia ich 

odśnieżenia. Nagminnie jest tak, że pług nie ma możliwości wjechania i odśnieżenia ulic, gdyż 

zablokowane są one przez parkujące tam pojazdy. Mieszkańcy, jeżeli zostaną powiadomieni o 

przeprowadzanym odśnieżaniu i konieczności przestawienia samochodów z pewnością 

zastosują się do komunikatów. Bardzo proszę Pana Burmistrza o sprawne i techniczne 

rozwiązanie tego problemu. 

 

 

 

Interpelacja Radnego Jarosława Sorysa: 
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1. Proszę o przeznaczenie środków finansowych na modernizację pomieszczeń wewnątrz Domu 

Ludowego w Jadownikach, jak również na zagospodarowanie terenu wokół (parking i wjazd od ul. 

Witosa) z uwzględnieniem projektu odnowienia istniejącego pomnika upamiętniającego ofiary 

obozów koncentracyjnych, tak aby teren wokół odnowionej elewacji budynku równie ładnie się z nim 

komponował. 

2. Proszę o utworzenie w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Domu Kultury, który poprzez 

poszerzenie dotychczasowej oferty (świetlica wiejska) byłby prężnie działającym centrum kultury-

alternatywą do spędzenia wolnego czasu. Odwoływanie się do koncepcji kultury czynnej zgodnie z którą 

Dom Kultury powinien być miejscem praktykowania, a nie odbierania kultury jest tym od czego 

moglibyśmy zacząć, a co mogłoby sprawić że ten odnowiony wielofunkcyjny budynek na nowo zaczął 

by żyć. W zaadoptowanych pomieszczeniach na górze siedzibę swoją mogłaby zająć biblioteka, jak 

również izba regionalna. 

3. Panie Burmistrzu bardzo Pana proszę o zwrócenie uwagi instytucją i firmom uczestniczącym w 

pracach przygotowawczych, projektowych, wykonawczych zadań inwestycyjnych, o jeszcze bardziej 

rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, aby już na etapie realizacji unikać niepotrzebnych opóźnień, 

zmian, przesunięć zakresu robót (których można uniknąć i przewidzieć na wcześniejszym etapie). 

Wszystkie te zmiany wpływają pośrednio negatywnie na wizerunek Gminy nawet wtedy gdy Gmina 

tylko współfinansuje inwestycje a wykonawcą jest powiat.  

4. Zwracam się z prośbą o podjecie działań mających no celu wykonanie projektu chodnika na ul. 

Staropolskiej i Podgórskiej oraz o kontynuacje wykonania chodnika na ul. Witosa ( projekt został 

zrobiony w poprzednim roku). 

5. Panie Burmistrzu dobrym zwyczajem jest przeznaczanie środków na wykonanie nakładek 

asfaltowych (choć w nie wystarczającej ilości, zawsze wykonanie odcinka 200-300m w roku to więcej 

niż nic) nie wykonanie to perspektywa przesuwania w czasie i stale powiększająca się różnica tych do 

wykonania z wykonanymi a pozostają jeszcze remonty nakładek istniejących jak chociażby mocno 

eksploatowana ostatnio ul. Wschodnia. Potrzeby w tym względzie są w Jadownikach b. duże ul. 

Pabiana, Witosa-boczna, Dylągówka, Sportowa-boczna to tylko te z czoła listy od lat czekające na 

realizację. W związku z tym bardzo proszę o konsekwentne wykonywanie corocznie choć jednego 

odcinka nakładki z tych środków przeznaczonych na modernizacje dróg gminnych. 

6. Proszę o doświetlenie odcinka ul. Prokopa naprzeciw posesji państwa Oleszczuk. 

- Uczęszczany licznie przez mieszkańców trakt (bezpośrednia droga do Kościoła, Szkoły, Przedszkola od 

ul. Witosa) wymaga niezwłocznej poprawy bezpieczeństwa. Proszę również o kontynuacje prac 

oświetleniowych przy ul. Grodzkiej. 

7. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na przesuniecie ogrodzenia i 

wykonanie parkingu przy PSP nr l w Jadownikach jak również na wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej fundamentów i ścian fundamentowych. Zadania te są priorytetem na dzień 

dzisiejszy dla zarządzającego placówką p. Dyrektora. Pragnę zwrócić uwagę na rangę zadań w 
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przypadku pierwszego bezpieczeństwo dzieci {w tej chwili z powodu braku parkingu cały ruch 

pojazdów związanych z dowozem i odwozem dzieci odbywa się na placu bezpośrednio przed wejściem 

do szkoły)! Zadanie drugie jest kolejnym niezbędnym punktem planu remontowego szkoły, jak bardzo 

ważnym można się przekonać oglądając odpadający tynk i ślady wilgoci w pomieszczeniach na 

parterze, w piwnicach gdzie zlokalizowana jest stołówka, kuchnia, świetlica, i szatnia sprawa 

przedstawia się jeszcze gorzej. Przesunięcie ogrodzenia i wykonanie parkingu powinno być wykonane 

solidnie i fachowo uwzględniając odprowadzenie wody jak również estetycznie, tak aby służyło 

również poprawie wizerunku Szkoły i Gminy. 

8. P. Burmistrzu proszę o powołanie komisji której celem byłoby zapobieganie podtopieniom poprzez 

kontrole drożności rowów, przepustów, określenie zapotrzebowania pojemności w/w, kontrole 

odprowadzenia szamb mimo podłączenia kanalizacji (przypadki takie również zgłaszają mieszkańcy). 

Brak konkretnej kontroli w tych kwestiach powoduje że rowy przy drogach zarastają, są zasypywane, 

przepusty niedrożne bądź z uwagi na małą przepustowość nie spełniają swojego zadania. Z uwagi na 

ważność tematu bardzo proszę o podjęcie kroków. 

 

Interpelacja Radnego Bogusława Babicza:  

1. Sprawa zimowego utrzymania dróg gminnych, jest to kwestia o bardzo istotnym znaczeniu 

dla wszystkich mieszkańców gminy w sezonie zimowym, zarówno tych, którzy poruszają się 

wszelkimi środkami komunikacji publicznej, prywatnych użytkowników dróg jak i pieszych. 

Uważam, że brak jest w przedmiotowej sprawie właściwej informacji na temat rejonów na które 

podzielono obszar Gminy dla celów zimowego utrzymania dróg, firm, którym zlecono te prace, a 

zwłaszcza informacji w przedmiocie tzw. kolejności i sposobu odśnieżania dróg. Wiadomości 

podane na ten temat na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  

w dniu 29.11.2010 r. są niewystarczające. Mieszkańcy powinni posiadać informację do kogo 

należy zwrócić się z ewentualną interwencją w przypadku zaistnienia utrudnień spowodowanych 

opadami śniegu uniemożliwiających dotarcie do pracy, szkoły czy przedszkola nie mówiąc już o 

sytuacjach zagrażających ludzkiemu życiu i konieczności dojazdu np. karetki pogotowia 

ratunkowego. Podanie jednego tylko numeru telefonu do Urzędu Miejskiego, nie załatwia 

sprawy, opady śniegu nie występują przecież tylko w godzinach pracy Urzędu. Jestem zdania, że 

w sytuacjach gwałtownych opadów śniegu powinna funkcjonować całodobowa informacja 

telefoniczna dająca możliwość zwracania się z interwencjami. Mieszkańcy powinni posiadać 

również szerszą wiedzę na temat sposobów odśnieżania dróg oraz kolejności tego 

odśnieżania. Drugim problemem jest sprawa jakości prac zimowego utrzymania dróg 

prowadzonych w mieście. Dotyczy to zwłaszcza ulic poza centrum miasta, gdzie często zbyt 

późno prowadzone jest odśnieżanie, co powoduje, że tworzy się warstwa ubitego śniegu, a 

następnie śnieżno - lodowe koleiny, które później są trudne do zlikwidowania. Sytuacja taka 

powstaje zresztą również co roku na dwóch ulicach w centrum miasta tj.  
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ul. Piłsudskiego i Sobieskiego, gdzie przejazd nimi wymaga od kierowców często wręcz 

ekwilibrystycznych umiejętności ze względu na parkujące na tych ulicach samochody. Proszę również o 

udzielenie odpowiedzi jaka część środków finansowych przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg  

w sezonie 2010/2011 została już wykorzystana i czy byty udzielane jakieś dodatkowe zlecenia, o 

których ewentualności mówił Pan Naczelnik Dobranowski we wspomnianej wyżej informacji, która 

ukazała się na stronach internetowych. Proszę pana Burmistrza o ustosunkowanie się do tych 

problemów. 

 

2.   Sprawa   zjazdu   z   autostrady.   Temat   ten   od   dawna   już   wzbudza   ogromne 

zainteresowanie i emocje mieszkańców naszej Gminy. Proszę zatem o podanie jaki  jest stan tej 

sprawy na dzień dzisiejszy, to jest czy zapadły już jakieś ostateczne rozstrzygnięcia co do 

przebiegu zjazdu i jego przedłużenia w kierunku na Nowy Sącz oraz terminu rozpoczęcia  

i planowanego zakończenia jego budowy, a także w jaki sposób będzie modernizowana ulica 

Leśna, która z tego co jest mi wiadomo przez pewien czas będzie pełniła rolę zjazdu. Proszę 

również o informację, czy Gmina podejmuje jakieś działania w tej sprawie. 

 

3.Sprawa budowy ulicy łączącej ul. Kossaka z ul. Jasną w Brzesku. Ma ona bardzo istotne znaczenie 

dla mieszkańców, zwłaszcza osiedli Kopaliny-Jagiełły i Słotwina, ponieważ wydatnie usprawniłaby 

ruch komunikacyjny w obrębie tych osiedli, wpływając pośrednio na bezpieczeństwo. Jest to ulica od 

dawna oczekiwana przez mieszkańców. W projekcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2010, została przeznaczona kwota 49.500 zł na opracowanie 

dokumentacji na budowę tej drogi. Ten fakt bardzo cieszy. Chciałbym jednak prosić Pana Burmistrza o 

znalezienie środków na dalszą kontynuacje tej inwestycji, w szczególności na rozpoczęcie robót 

budowlanych, zwłaszcza, że wykonana tam już została kanalizacja. Proszę zatem o podanie choćby 

przybliżonego terminu budowy tej drogi. 

 

4. Sprawa budowy bądź zorganizowania żłobka w Brzesku. W naszej Gminie narasta problem 

zapewnienia opieki dzieciom w wieku poniżej trzech lat, których oboje rodzice pracują i nie są w 

stanie zapewnić opieki małemu dziecku. Sadzę, iż rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być powstanie 

żłobka na terenie miasta. Jest to instytucja na pewno oczekiwana i potrzebna, być może byłaby 

możliwość jej umiejscowienia przy którymś z przedszkoli. Proszę zatem o udzielenie odpowiedzi czy 

prowadzone było w tym temacie jakieś rozeznanie potrzeb, czy Pan Burmistrz jako organ wykonawczy 

Gminy podziela potrzebę powstania żłobka i jakie są organizacyjne-prawne  

i finansowe możliwości zrealizowania tego postulatu. 

 

Ad. 5 Zapytania radnych. 
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Radna Ewa Chmielarz, zapytała jaka firma odśnieża miejscowość Mokrzyska, ponieważ drogi 

główne tej miejscowości są nie odśnieżone. Radna dodała, że rzeczywiście pług jeździł, lecz nie 

odśnieżał w ogóle śniegu. Rano około godziny 7:00, gdzie mieszkańcy dojeżdżają do pracy a drogi 

główne nie są w ogóle odśnieżone.  

Radna Maria Kucia, poprosiła o zwrócenie uwagi Panu, który jeździ pługiem po ul. Okocimskiej 

pomimo, że jest to droga powiatowa, ponieważ jadąc ulicą zrzuca śnieg na chodnik i wykonuje to 

nagminnie. Radna próbowała zareagować i dzwoniła do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich lecz 

ten nie odpowiadał. Następnie poinformowała, że ul. Berka Joselewicza jest nie posypana i jest bardzo 

ślisko na tej ulicy.  

Radny Jerzy Gawiak, poinformował, że rzeczywiście w jego miejscowości pługi, które odśnieżają 

drogi powiatowe, zwalają śnieg na drogi gminne, mieszkańcy skarżą się że nie mogą wyjechać.  

Radna Anna Lubowiecka, poinformowała, że również występują takie sytuacje w Szczepanowie. 

Pan kierowca pługa ma tak wysoko pług, że przejeżdża sobie zbiera tylko wierzchnią warstwę śniegu.  

Radny Leszek Klimek, zaproponował, aby zorganizować spotkanie ze sołtysami i przewodniczącymi 

osiedli oraz radnymi, aby wszystkie problemy które występuję rozwiązać.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że może zorganizować takie spotkanie w 

najbliższych dniach. Burmistrz zwrócił się do sołtysów, ponieważ oni mają bezpośredni kontakt z 

mieszkańcami, aby byli zwłaszcza na tym spotkaniu, zaprosi pracowników urzędu, którzy zajmują się 

tymi sprawami. Poinformował, że ubiegłoroczna zima   

Radny Stanisław Góra, zaproponował , aby spotkanie zrobić tuż po rozstrzygnięciu przetargu, aby firmy przedstawiły 

się sołtysom, przewodniczącym osiedli. Nie było by niepotrzebnych sytuacji takich jakie wynikły w tym sezonie.  

Radny Krzysztof Bogusz, zaproponował, aby „uczulić” jedynie firmy, aby nieco wcześniej rozpoczęli prace 

odśnieżania ulic.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał : Czy są zabezpieczone środki na wykonanie mostu na ul. Prokopa i 

wykonanie remontu części zniszczonej przez powódź drogi? Chciałem zapytać p. Burmistrza czy znane 

jest Panu stanowisko p. Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (rozmowy 

były   prowadzone w okresie letnim) który niejako z urzędu obiecał, że podległa mu instytucja jako 

właściciel dokona przeglądu całego koryta rzeki Grodna, usunie zatory po czym konsekwentnie będzie 

kontynuował prowadzenie prac konserwacyjnych koryta od ujścia w górę rzeki. Czy ustalenia te są 

aktualne? Czy została utworzona mapa dzikich wysypisk na terenie Gminy i jakie starania w praktyce są 

podejmowane do ich likwidacji? Radny pochwalił powiat w odśnieżaniu dróg powiatowych, są 

przejezdne i odśnieżone, a gminne nieco gorzej, mogły by być lepiej odśnieżone. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował radnego Jarosława Sorysa, że są dwie 

wypowiedzi rozbieżne, ponieważ sołtys Jadownik i tym samym Radny Jerzy Gawiak poinformował, 

że ma inne stanowisko w tym temacie?.  
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Radny Jerzy Gawiak, poinformował, że drogi powiatowe są względnie odśnieżone, jest tylko sprawa – kierowca,  

 który odśnieża drogi powiatowe zasypuje drogi gminne.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk  zapytał,  jak wygląda nasz tegoroczny budżet na 

odśnieżanie?,  czy  z części zimowo-wiosennej  są jeszcze  jakieś  środki? . Czy  w związku z ciężką zimą, która 

rozpoczęła się w grudniu są jakieś kłopoty z dowozem dzieci do szkół  i z funkcjonowaniem placówek oświatowych, 

zwłaszcza na terenach wsi? 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że zima w ubiegłym roku była bardzo ciężka. W tym roku 

zima „zaatakowała” pod koniec listopada, najgorsze jest to, że występują ciągłe opady śniegu poprzez to koszty są 

wyższe. Z roku na rok coraz więcej wydaje się na zimowe  utrzymanie. Burmistrz poinformował, że w pkc. odpowiedzi 

na interpelacje odpowie więcej w tym temacie.  

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, poinformowała iż na utrzymanie dróg w mieście zimą w 2009r wydano 173 tysiące 

złotych, a w sołectwach 115 tysięcy złotych.  W okresie styczeń-marzec zostało wykorzystanych prawie 50% tych 

środków.  W miesiącu marcu na sesji dołożono 50 tysięcy na utrzymanie dróg w sezonie jesienno-zimowym tego roku. 

Na dzień dzisiejszy wydział nie zgłaszał potrzeb w tym zakresie lecz ten temat będzie pojawiał się dopiero w przyszłym 

roku, na przełomie stycznia 2011 roku, kiedy będą dopiero „spływać” faktury. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że jest to dobra informacja, bo w ciągu roku  były jeszcze 

dodatkowo dwie  powodzie  i  wiele środków budżetowych zostało wydanych na likwidacje skutków tych powodzi , a z 

zewnątrz środków  nie było żadnych. Na pewno Urząd dołoży starań , aby w tych  miejscach  gdzie  drogi lub miejsca są 

nie odśnieżone, czy też nie posypane jak np. w terenach górzystych to będzie to zrobione na pewno. 

 

Skarbnik Celina Łanocha dodała, że  na pewno  pod koniec grudnia  będzie jeszcze jedna sesja i jeżeli będą potrzeby 

dołożenia środków finansowych na te zadania  to po analizie budżetu te środki będą zabezpieczone. 

 

Ad.6. Zapytania Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy . 

Zapytań brak. 

 

Ad.7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy . 

 

Głos zabrała Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy  Sonia Wargacka  zapytała  w tematach: 

o współpracy MRG i projektu budżetu  na rok 2011, 

o problemu  pojazdów osobowych i dostawczych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Okocimskiej, 

o odśnieżania podjazdów do szkół i chodników  przy PG Nr 2  w Brzesku i Zespole Szkół 

Ponagimnazjalnych nr 2, 
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o utworzenia w Brzesku skateparku dla młodzieży. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odpowiedział, że Rada Miejska jest  otwarta na  pomysły i propozycje  MRG, a 

jaka będzie współpraca  Rady Miejskiej i MRG zależy tylko i wyłącznie od MRG. Jeśli pomysły  członków MRG będą 

ciekawe i do zrealizowania,  to radni na pewno będą otwarci na  pomysły młodych. Jeżeli będzie przedstawiony 

konkretny plan pomysłów i zadań,  a projekt budżetu na to pozwoli to te zadania na pewno znajdą  realizację. 

Jeśli chodzi o dojazd do ZSP Nr 2 w Brzesku i zaśnieżone ulice, ul. Okocimska jest własnością Powiatu więc w tej 

sprawie należałoby zwrócić do organu prowadzącego.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zachęcił Młodzieżową Radę Gminy do aktywnej działalności oraz pracy, 

ponieważ w poprzednich latach młodzież aktywna nie była, poza pierwszą kadencją, która była bardzo aktywna. 

Burmistrz dodał, że jeśli będą mieć ciekawe pomysły, postara się je zrealizować jeśli tylko będzie taka możliwość i będą 

środki. W sprawie podjazdu  przy Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, to zarządcą jest Pani Dyrektor do jej kompetencji należy 

zadbanie o zajazd do szkoły. Jeśli chodzi o utworzenie w Brzesku skate parku, to 3 lata temu  policzono koszty 

utworzenia takiego skate  parku w naszym  mieście. Koszty wyszły bardzo wysokie .W obecnej chwili w Brzesku nie 

ma zbyt dużej liczby  osób jeżdżących na rolkach, dlatego uznaliśmy że warto zainwestować w inne obiekty sportowe z 

których korzysta znacznie więcej młodzieży .W ostatnim czasie powstały dwa Orliki w Brzesku , powstają kolejne hale 

sportowe , w tej chwili unowocześniamy Kręgielnię .W związku z tym, iż brak jest również na terenie miasta 

odpowiedniego  miejsca , na jakiś czas  zrezygnowaliśmy z utworzenia takiego parku, tym bardziej, że koszt utworzenia 

takiego  profesjonalnego skate parku to jest kwota ponad 200 tysięcy złotych. 

 

 

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

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że pisemne sprawozdanie radni otrzymali   w 

materiałach na sesję. Poprosił radnych o zadawanie pytań do sprawozdania pana Burmistrza. 

 

Radny Krzysztof Ojczyk zapytał  w temacie wydzierżawienia  w przetargu nieograniczonym  lokalu  

przy ul. Rynek 16, tzn. jaki jest cel  zagospodarowania lokalu określony w specyfikacji przetargowej?. 

Następnie radny pogratulował nowo mianowanej dyrektor MOPS B. Czyżyckiej –Paryło powołania na 

stanowisko Dyrektora MOPS w Brzesku.  

W ostatnim czasie w UM zwolniły się 3 etaty w tym etat radcy prawnego.  Poprosił o przybliżenie czy 

ten fakt nie wpłynie na jakość obsługi prawnej Urzędu i co pan Burmistrz planuje dalej w związku z 

zatrudnieniem nowych osób?.  

Z satysfakcją przyjął informacje, że ogłoszono przetarg na wykonanie  dokumentacji budynku 

komunalnego przy ul. Partyzantów. 
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Radna Maria Kucia zapytała w temacie wydanego Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr  309 dot. 

zamiany  lokalu mieszkalnego na  użytkowy. 

 

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

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Grzegorz Wawryka.  

 

 

 

Ad.10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko  za rok szkolny 

2009/2010. 

 

Informację wg. załącznika do protokołu przedstawił Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk zapytał ile dzieci z roku na rok 

odchodzi z brzeskich gimnazjów, z gminy Brzesko, zaczyna uczęszczać do zespołów szkół 

gimnazjalnych oraz liceów na terenie Bochni i Tarnowa, ponieważ to będzie pokazywać 

akceptowalność lub brak akceptowalności w stosunku do zespołu szkół gimnazjalnych nr 1 czy nr 2 w 

Brzesku. Proszę o konkretną odpowiedzieć, ponieważ to dużo mówi o oświacie na terenie naszej 

gminy. 

 

Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak, obecnie nie posiadam takich informacji, postaram 

się odpowiedzieć panu przewodniczącemu na piśmie. Z informacji, które posiadam i które są mało 

szczegółowe wiem, że bardzo duży współczynnik populacji młodzieży – można ubolewać -  nie 

uczęszcza do brzeskich szkół gimnazjalnych. Postaramy się to wszystko przeliczyć i pełną odpowiedź 

przekażę panu przewodniczącemu na piśmie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że młodzież wręcz 

ucieka do innych szkół szczególnie do Bochni z uwagi na to, że szkoły są mniejsze jest wyższy 

poziom, lepsza komunikatywność- może się wydawać, że teoretycznie nie jest to nasz problem, lecz 

jesteśmy mieszkańcami tego miasta. W ZSP Nr 1 w Brzesku jest np. 8 klas, a z tego co mówią rodzice 

z czego jest jedna klasa tzw. „vip-owska”, która jest troszkę lepiej traktowana. Rodzice się oburzają i 

potwierdzają, że dlatego młodzież ucieka do innych liceów m. in. do Bochni. Czy nie należało by ten 

model zmienić w Brzesku, 8 klas- tak nie było w żadnych szkołach?!  

 

Sołtys Józef Witek, ilu nauczycieli na emeryturach dalej pracuje w szkołach? Można zauważyć, że 

obecnie bardzo dużo osób jest po szkołach wyższych i są o praktycznie osoby bezrobotne, ponieważ 

etaty są zajmowane przez takie osoby. 
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Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak są sporadycznie emerytowani nauczyciele 

zatrudnieni, ale to jest to na czas niedyspozycji innego nauczyciela, że względu na to, że jest to tańsze 

a po drugie emeryt ma już pewne kwalifikacje, doświadczenie co powoduje, że nie jest ani stratna 

szkoła, ani nie traci na niczym uczeń. Z punktu finansowego jest to ekonomicznie praktyczniejsze. Po 

za tym dyrektorzy w ciągu roku nie są w stanie zatrudnić stażysty nauczyciela, ponieważ może to 

zrobić tylko w określonych miesiącach a proces dydaktyczny musi być kontynuowany.  

 

Radny Bogusław Babicz, pytanie dotyczy dzieci sześcioletnich, które idą do szkół. Czy tutaj dział 

edukacji prowadzi jakieś działania, czy stan naszych budynków jest gotowy na przyjęcie dzieci, 

ponieważ z tego co wiem, to trzeba będzie wydzielić pomieszczenia do zabawy czy przekształcić sale 

lekcyjne w takie pomieszczenia. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że niektóre budynki placówek oświaty 

wymagają wyremontowania, chodzi mi o budynek szkoły w Szczepanowie, a dokładniej o odnowienie 

elewacji, z tego co wiem, to rodzice postulowali o to by ten budynek ładniej wyglądał, ponieważ on 

szpeci wizualnie cały rynek, a jak wszyscy wiemy ten rynek w Szczepanowie od dawna jest pięknie 

odrestaurowany. Myślę, że warto pomyśleć o przyszłości tego budynku. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, z raportu wynika ubogość placów zabaw przy przedszkolach, na 

przykład przedszkole nr 10, które ma 6 oddziałów, jest największe w gminie, liczy 163 dzieci 

uczęszczających do niego posiada plac zabaw na którym jest piaskownica i jedno urządzenie do 

zabawy, które jest prezentem od zarządu osiedla Brzezowieckiego. Należałoby opracować jakiś 

program wzbogacania tych placy zabaw, ponieważ tam chodzą ten najmłodsze dzieci i kiedy jest ładna 

pogoda i dobrze by było jakby mogły z niej skorzystać na placu zabaw. Wracając do szkoły również 

największej w gminie, nie mogę zaprzeczyć, że ta szkoła się nie rozwija, bo takie pozytywne zmiany 

można zaobserwować, jednak przypominam o konieczności remontu kuchni, bo tam jest koszmar. 

 

Radny Krzysztof Bogusz, średnia gminna wyników z egzaminów na koniec szóstych klas jest poniżej 

średniej wojewódzkiej, czy są jakieś działania podejmowane by tą sytuację zmienić, ponieważ część 

szkół ma dużą różnice punktów. Czy jest jakiś pomysł na to by tą sytuacje odmienić by coś się 

poprawiło?. 

 

Radny Edward Knaga, panie naczelniku w 2004 roku wykazujecie, że dowożonych do szkół 

uczniów jest około 750 i koszty dowozu tych dzieci do szkół wyniósł około 340tys złotych, na 2010 

rok jest około 650 uczniów i koszty wynoszą prawie 800tys złotych. O ile jest mi wiadomo to jest to o 

150% większa kwota, a z tego co wiem to koszty paliwa o tyle aż nie wzrosły. Do tego w 2008 roku 

jeszcze tak kwoty nie rosną, a dopiero w 2009 i 2010 można zaobserwować drastyczny wzrost. 
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Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak wzrost kosztów trudno jest odnieść do ilości uczniów 

jak i również i do poszczególnych lat. Na dowożenie uczniów składa się kilka czynników. Pierwszy z 

nich to: odległość ucznia, gdzie się go dowozi, drugi to ilość dowożonych uczniów 

niepełnosprawnych i ich opieka, trzeci to środki transportu z jakim mamy do czynienia. Tutaj dlatego 

pewne koszty będą nam wzrastały. Sieć szkół została przyjęta w roku 1999. i począwszy od tamtego 

roku sposób  dowozu pomimo, że cały czas jest ten sam przewoźnik zmienia się, ponieważ zależy to 

od ilości uczniów. Doszło do takiego momentu, że nic w tym zakresie zrobić, ponieważ liczba 

uczniów uczęszczających do szkół na obrzeżach gminy doszła do takiego poziomu, że musimy ich 

dowozić. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie ograniczyć tych wydatków. Prawo mówi tak, ze w 

ciągu 14 dni od zgłoszenia ucznia, którego jest wymagany dowóz my musimy w jakiś sposób 

zagwarantować dowiezienie tego ucznia do placówki i tak też jest. Mamy tylko jeden środek 

transportu własny, natomiast pozostałe świadczymy z usług prywatnych przewoźników. Dodatkowo 

są to też koszty opiekuna, ponieważ bez niego nie można przewieźć ucznia do placówki i odwrotnie. 

Jeżeli chodzi o przewóz osób niepełnosprawnych, od stycznia zamierzamy zmienić przewoźnika co 

zmniejszy koszty, a najlepszym wyjściem byłby przewoźnik z MBK Brzesko, który posiada 

odpowiednie samochody do transportu osób niepełnosprawnych, ilość osób przewożonych przez bus z 

MPK to byłoby 11 osób.  

Na temat innych pytań moich przedmówców, którzy są zatroskani o poziom edukacji w szkołach jest 

wspomniane w tym opracowaniu, które wykonaliśmy. ja czy pan Burmistrz, czy wy Państwo Radni 

mamy mały wpływ. Dotyczy to osiągnięć w egzaminach. Wszystko to co kształtuje młodego ucznia 

rozpoczyna się w szkole i stopniowo on zaczyna się rozwijać. Jest to kwestia pedagogów i 

wychowawcy, nauczycieli. My jako organ prowadzący możemy jeszcze dodatkowo to wspomagać. 

Pan przewodniczący i powszednia rada podjęli wiele takich inicjatyw by były lepsze wyniki 

egzaminów sprawdzający, kompetencyjnych czy była większa ilość laureatów. Oczywiście jak każde 

zadanie edukacyjne nie da się zrobić bez środków finansowych. Jakiekolwiek zadanie edukacyjne do 

jakiego będzie chcieli dążyć by unowocześnić, udoskonalić potrzebne są pieniądze. Jednak trzeba 

pamiętać, że bardzo dużo już pieniędzy przeznaczyliśmy jeżeli chodzi o tą kwestię i jeszcze więcej na 

pewno będzie na to przeznaczonych pieniędzy. Jeżeli chodzi jednak ściśle o poziom dydaktyczny to 

już jest inny problem. Próbujemy teraz zrobić tak, że to dyrektor będzie mianował nauczyciela, że 

będzie z nim ustalał kom pensum, że będzie z nim ustalał wynagrodzenie i tak dalej. Są pewnie 

aspekty pozytywne, niemniej jednak nie wszystko zależy tutaj od nas, zależy od współpracy rodziców 

z nauczycielami, podejścia każdego uczącego, zależy od podejścia ucznia do nauki i jeśli to wszystko 

zbierzemy do jednego wora to można powiedzieć, że zadania edukacyjne są zrobione rewelacyjnie ale 

jest niedosyt, że pomimo trudu nauczycieli, dyrektora jednak jest porażka. I tutaj jednak nikt tego w 

100% nie jest w stanie zmienić ani państwo radni, burmistrz, ani ja, ani nauczyciel, ponieważ 

zaistniałych okoliczności problem jest tak olbrzymi i zawikłany, ponieważ część młodzieży jest 

chłonna wiedzy a część całkiem odwrotnie. 
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha, chciałabym uzupełnić wypowiedź Pana Naczelnika odnośnie 

kosztów dowożenia uczniów do szkół. Te koszty są bardzo duże zwłaszcza dowóz dzieci 

niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków.  

W tym roku około 300 tysięcy złotych zostało wydanych na dzieci niepełnosprawne, w przyszłym 

roku ta suma będzie zapewne większa, ponieważ liczba tych dzieci wzrasta. Dzieci, są wożone w 

różne miejsca o różnych godzinach.  

 

Radna Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie szkoły podstawowej  

w Mokrzyskach, zostało zapisane o wyremontowaniu nawierzchni do koszykówki, poinformowała, że 

to boisko nie nadaje się do niczego, ponieważ asfalt jest nie równy. Radna dodała, że nie widzi 

możliwości jakiejkolwiek gry na tym boisku. Radna poinformowała, że szkoła w Mokrzyskach jest 

trzecią co do wielkości liczby uczniów w gminie i nie jest w ogóle remontowana, jedynie okna zostały 

wymienione- za które radna podziękowała, zapytała czy jest coś planowane w najbliższym czasie w tej 

szkole, jakieś remonty? 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że należy sprostować informację, którą 

przedstawiła radna E. Chmielarz, ponieważ  na szkołę w Mokrzyskach zostało wydanych sporo 

pieniędzy m.in. został wykonany remont szatni, łazienek, stolarka okienna oraz kanalizacja dla szkoły. 

Uważa, że potwierdzić to może i pan naczelnik jak i pani skarbnik, a do tego w gminie można pokazać 

kilka szkół, które otrzymały mniej środków niż szkoła podstawowa w Mokrzyskach i dlatego 

stwierdzenia pani radnej sa nieuprawnione. 

 

Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak, w sprawie boiska odpowiedział, że jest coroczny 

obowiązek stwierdzenia przez nadzór o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu placu zabaw, boisk, szatni 

i budynku. Nie jestem do oceny czy to boisko się nadaje, ponieważ do Dyrektora szkoły wykazuje 

poprzez nadzór czy boisko nadaje się czy też nie. Naczelnik poinformował, że zna potrzeby szkoły w 

Mokrzyskach, stwierdził, że w ciągu najbliższych lat te najbardziej niezbędne prace zostaną 

wykonane. W przyszłym roku nie mogą wydatki przekroczyć dochodów własnych, w związku z tym 

nie zaplanowaliśmy remontów na 2011r. będzie można dokonać za pomocą przeniesienia środków na 

ten cel.  

 

Celina Łanocha Skarbnik Gminy, poinformowała, że główny remont szkoły  

w Mokrzyskach był w 2009r. wydatki w placówkach oświatowych w 2011 roku wzrosły o ponad 

2mln. złotych, jest to związane głównie ze wzrostem wynagrodzeń w placówkach oświatowych, media 

zostały w takiej samej kwocie bez wzrostu. Od 2011r. jest wymóg, iż planowane wydatki bieżące na 
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etapie planowania nie mogą być większe od planowanych dochodów bieżących. Na rok 2011 brak jest 

wystarczających środków na oświatę, dlatego na remonty też nie ma środków. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, podsumował, że subwencja oświatowa i wyrównawcza nie 

wystarczają na pokrycie wydatków bieżących, nowa ustawa o finansach publicznych jest szkodliwa 

dla gmin, a rząd nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków.  

 

Radny Kazimierz Sproski, z tabeli przedstawionej wynika, że liczba dzieci dowożonych 

niepełnosprawnych wzrosła o około 40 osób, zapytał, czy nie dało by się usprawnić aby te dzieci były 

zabierane w określonym miejscu, środku transportu, by ograniczyć koszt dowozu w jak najmniejszym 

stopniu.  

 

Radny Adam Smołucha, w odniesieniu do zapytania Radnego Krzysztofa Bogusza, zapytał jakie 

podejmowane są działania, tam gdzie szkoły mają gorsze wyniki? Zapytał Naczelnika czy pamięta, 

które szkoły podstawowe mają najgorsze wyniki? Radny odpowiedział, że są to szkoły w Buczu oraz 

Porębie Spytkowskiej. Czy jakiekolwiek działania w tej kwestii dotyczącego tego problemu są 

podejmowane przez Wydział EKiS?  

 

Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak, organ prowadzący od strony merytorycznej nie ma 

możliwości „dotykać głęboko” spraw dydaktycznych, ponieważ jest to problem odgórny. Naczelnik, 

dodał, że jedynie co mogą wykonać to zobligować Dyrektora poprzez swoich nauczycieli aby 

wprowadzić jakiś program naprawczy, choć kompetencje w tym zakresie ma wyłącznie organ 

nadzorujący czyli Kurator Oświaty za pośrednictwem swoich wizytatorów. Za nadzór dydaktyczny 

jest odpowiedzialny dyrektor szkoły. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, zapytał, jak wygląda ocena tych nauczycieli w tych placówkach? 

Czy Dyrektorzy w tych palcówkach otrzymali nagrody Burmistrza Brzeska?  

 

Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił radnym bardzo szczegółowo jak wygląda 

praca  nauczyciela.  

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Sonia Wargacka, zapytała- gimnazjaliści oraz 

uczniowie szkoły podstawowej otrzymują stypendia, lecz nie zauważyłam, żeby młodzież z liceum 

dostawała stypendia. Wydaje mi się, że miał Pan Naczelnik rację z tym, że poziom naszego liceum jest 

niski i z roku na rok coraz niższy. Gimnazjaliści uzyskując tytuł laureata danego konkursu 

przedmiotowego otrzymują przepustkę do każdej szkoły na terenie całego kraju, niezależnie od 
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wysokości średniej i muszą zostać przyjęci, może stąd się bierze to, że poziom naszego liceum jest 

troszeczkę niski, ponieważ mam kolegów  

i koleżanki laureatów olimpiad, którzy poszli do tego liceum i niestety bardzo żałują swojej decyzji. 

Na przykład na profilu matematyczno-fizycznym połowa uczniów w klasie nie potrafi poprawnie 

liczyć obliczeń, które są  

w programie gimnazjum dlatego większość uczniów, którzy zostają oznaczeni tytułem finalisty bądź 

laureata ucieka do większych miast, gdzie poziom jest wyższy bo nie mają tu za bardzo przyszłości.  

 

Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że licea należą do powiatu, więc na to 

wpływu nie ma. Wybór gimnazjalistów w sprawie rozwijania się i dalszej kontynuacji edukacji należy 

do nich samych i rodziców. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że głos młodzieży należy wziąć pod uwagę, 

możemy sobie różne rzeczy opowiadać, ale nasza młodzież mówiąc ogólnie „nie jest głupia” i wiedzą 

sami kto i co potrafi i co wynosi się ze szkoły. Pan naczelnik usłyszał tą opinie od naszej młodzieży i 

być może należy zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół, aby coś zmienić. Tego głosu nie wolno 

pozostawić tak sobie, ponieważ o tym się mówi. 

 

Radny Stanisław Góra, poinformował, że ten temat należało by przenieść na spotkania komisji 

oświaty bądź w trakcie indywidualnych spotkań  

z nauczycielami.  

 

Sołtys Marian Czarnik, poinformował, że patrząc na przygotowany materiał przez Wydział EKiS, w 

Szkole Podstawowej w Wokowicach nie wykonano nic żeby przywrócić wygląd tej szkole. Radny 

powiedział, że wszyscy mówią, że szkoła w Wokowicach dużo kosztuje- jak to się przekłada, jeżeli w 

tej szkole są okna które mają 50 lat, w tym dokumencie jest zapis o tym, iż przeznaczono 12 tysięcy 

na remont schodów zewnętrznych do mieszkania służbowego? Czy ważniejszy jest remont schodów 

za 12 tysięcy złotych do mieszkania służbowego jak wymiana dwóch okien, gdzie można 

zaoszczędzić na ogrzewaniu? Czy  

w okresie letnim, nie można było zakupić dwie puszki farby i wymalować ogrodzenie szkoły lub 

powycinać niepotrzebne drzewa? Jest taka sugestia od strony rodziców aby przedszkole było 8 

godzinne. Podczas czerwcowej sesji poruszyłem temat kamizelek dla dzieci które uczęszczają do 

szkoły z racji natężenia ruchu w związku z budową autostrady. Do dziś nie zareagował, aby kupić 50 

kamizelek.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że w sprawie wymalowania ogrodzenia jest 

od tego Dyrektor szkoły, jest administratorem budynku i za takie rzeczy odpowiada oraz dba. Nigdy 
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pieniędzy na takie rzeczy nie brakuje, w sprawie kamizelek, to Dyrektor zgłasza zapotrzebowanie, z 

tego widać, że nie zostało zgłoszone.  

 

Radny Piotr Wyczesany, poinformował, że z tabelki wynika, że szkoła podstawowa w Buczu od 7 lat 

ma najgorsze wyniki, analizując wcześniejszą tabelkę tj. stopnie zaawansowania zawodowego 

nauczycieli wynika, że 9  

z pośród 19 nauczycieli pracujących w szkole mają wyższy stopień, czy kierowane przez Pana wydział 

podjął na przestrzeni tych 7 lat jakiekolwiek  

działania żeby te wyniki poprawić.  

 

Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak, poinformował, że nie „wejdzie” tam gdzie nie ma do 

tego kompetencji. Nie ma prawa powiedzieć Dyrektorowi, że to czy tamto jest źle zrobione, pewne 

sprawy są wyłącznie należące do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i organu nadzorującego – kuratora.  

 

Radna Anna Lubowiecka, poinformowała, że szkoła w Szczepanowie jest dobra, lecz poprosiła aby 

pochylić się czasem nad potrzebami szkoły w Szczepanowie oraz o potrzebach przedszkola.  

Radny Krzysztof Bogusz, poddał propozycję, aby przeznaczyć dodatkowe środki na zajęcia 

dodatkowe może to będzie jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu.  

 

Radny Jarosław Sorys, podał przykład jak wygląda lekcja wf-u na boiskach sportowych z jego 

perspektywy i doświadczeń.  

 

Naczelnik UM Wydziału EKiS Józef Cierniak, istnieje możliwość pozyskiwania środków, w 

ostatnim czasie placówki biotą udział w takim projekcie jest to „Radosna Szkoła”.  

 

Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach : 

 

1) wynagrodzenia Burmistrza Brzeska  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – przypomniał że do projektu uchwały  

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzeska zostało dołączone uzasadnienie, w związku z tym radni 

mieli możliwość wcześniej się z nim zapoznać. Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Brzeska 

należy do wyłącznych kompetencji Rady Miejskiej i to do rady należy proponowanie i uchwalanie 

tego wynagrodzenia. Następnie przewodniczący zaproponował aby wynagrodzenie Burmistrza 

Brzeska wynosiło , wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6 tysięcy złotych dodatek funkcyjny 

2.100 zł i dodatek specjalny 3240 zł, co daje łącznie kwotę 11.340  złotych brutto. W ostatnich 

wyborach uzupełniających Pan Burmistrz pobierał takie wynagrodzenie jak jego poprzednik. Przez 

ostatnie 3 lata wynagrodzenie nie było waloryzowane , stąd też niniejsze jego propozycje. Dodać 

należy, że praca pana burmistrza  dodatkowo została przez Radę Miejską oceniona bardzo dobrze. 



 18 

 

Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę, ze stanowisko burmistrza wiążę się z tym, że burmistrz 

całymi dniami służy mieszkańcom gminy. Wyraz poparcia jaki burmistrz otrzymał od mieszkańców 

jest świadectwem  docenienia jego pracy. 

Radna zaproponowała zmianę treści w & 1 projektu uchwały ,będzie ona tożsama z tym projektem 

który radni otrzymali . 

Radna zaproponowała  brzmienie nowej treści & 1 projektu uchwały: 

„Ustala się dla Burmistrza Brzeska Pana Grzegorza Wawryki miesięczną kwotę wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego w maksymalnych kwotach określonych w tabeli I załącznika nr 3 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych dla burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców.” 

2. Ustala się dla Burmistrza Brzeska dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 i 2 obowiązuje od 6 grudnia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek o 

wprowadzenie poprawki do projektu uchwały jw. w & 1 o treści: 

„Ustala się dla Burmistrza Brzeska Pana Grzegorza Wawryki miesięczną kwotę wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego w maksymalnych kwotach określonych w tabeli I załącznika nr 3 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych dla burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców.” 

2. Ustala się dla Burmistrza Brzeska dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 i 2 obowiązuje od 6 grudnia 2010 r. 

 

Wniosek głosowano  19 za, jednogłośnie 

 /19 radnych obecnych na Sali obrad/ 

 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały  z wprowadzoną zmianą w & 1,a 

następnie poddał  go pod głosowanie . 

Projekt  uchwały został przegłosowany  20 za – jednogłośnie  jak niżej: 

  

Uchwała Nr III/3/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzeska 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 
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2.) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko; 

 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały wg. załącznika do protokołu. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały  a następnie poddał  go pod głosowanie 

. 

Projekt  uchwały został przegłosowany  19 za – jednogłośnie  jak niżej: 

  

Uchwała Nr III/4/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko; 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

 

3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania i wykupu; 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały wg. załącznika do protokołu. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały  a następnie poddał  go pod głosowanie . 

Projekt  uchwały został przegłosowany  19 za – jednogłośnie  jak niżej: 

  

Uchwała Nr III/5/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; 

 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

4) projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2010; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że radni przed sesją otrzymali autopoprawkę do 

projektu uchwały Pana Burmistrza. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zgłosił wniosek o wprowadzenie powyższej autopoprawki do projektu 

uchwały . 

 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały wg. załącznika do protokołu. W  samej treści 

projektu uchwały jw. nie ma żadnych zmian, zmienia się natomiast załącznik nr 1 i nr 2 do projektu 
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uchwały, który radni otrzymali w dniu dzisiejszym przed sesją. W poprzednim załączniku nr 1 i 2  

były wykazane 4 inwestycje z pewnymi kwotami. Inwestycje te dotyczą opracowania dokumentacji  

na powyższe inwestycje które z przyczyn formalnych  

i technicznych nie zostaną w tym roku wykonane . Z wydatkami nie wygasającymi w tym roku sa 

związane dwa problemy tj. ustawa o finansach publicznych od br. wprowadza pewne ograniczenia 

które mogą być  uchwalone jako wydatki nie wygasające. Musi być już zawarta umowa albo zostanie 

zawarta umowa po przeprowadzonym już przetargu .Umowy na opracowanie powyższych 

dokumentacji zostały juz zawarte i są podpisane , z tym ze w tym załączniku które radni otrzymali na 

sesje sa wskazane kwoty już powiększone o 1 % stawki podatku VAT, bo od 2011 roku obowiązuje 

nowa stawka VAT. Umowy na te dokumentacje zostały  podpisane na 22 % i zgodnie z zamówieniami 

publicznymi będzie można sporządzić aneksy do tych umów .Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono 

jednak czy aneksy można podpisywać  w roku 2010 czy dopiero w 2011 roku .Wydatki te musza być 

uchwalone w takich wysokościach w jakich są zawarte umowy .Ta sprawa się dopiero rozstrzyga , 

stąd jest propozycja aby na dzisiejszej sesji  nie uchwalać w wykazie wydatków, które nie wygasają 

tych 4 inwestycji które radni otrzymali w materiałach na sesję, gdyż wymaga to jeszcze wyjaśnienia. 

W międzyczasie referat inwestycji zgłosił potrzebę ujęcia w wykazie nie wygasającym  dwóch 

nowych inwestycji  które radni otrzymali przed sesja w dniu dzisiejszym. Inwestycje powyższe dot. 

budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3 i kanalizacji w gminie Brzesko. Na obie 

inwestycje są juz zawarte umowy  z tym ze w umowie jest wskazana kwota brutto ryczałtowa, nie ma 

tutaj podziału na kwotę netto i VAT. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały  a następnie poddał  go pod głosowanie . 

Projekt  uchwały został przegłosowany   20 za – jednogłośnie  jak niżej: 

  

Uchwała Nr III/6/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010; 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

5) projekt uchwały w sprawie  powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku w kadencji 

2010-2014, określenia ich nazw i przedmiotu działania . 

 

Pytań radnych do projektu uchwały brak. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb odczytał projekt uchwały  a Przewodniczący 

Krzysztof Ojczyk  poddał  go pod głosowanie . 

Projekt  uchwały został przegłosowany   20 za – jednogłośnie  jak niżej: 
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Uchwała Nr III/7/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku w kadencji 2010-2014, 

określenia ich nazw i przedmiotu działania . 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

6) projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w 

Brzesku w kadencji 2010-2014; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zawnioskował o podawanie  propozycji kandydatów do 

poszczególnych komisji Rady Miejskiej. 

Propozycje radnych pracy  w poszczególnych komisjach zostały doręczone i prosi o formalne ich 

zgłoszenie . 

Jeśli jest konsensus co do tego, to zgodnie ze Statutem Gminy  te propozycje odczyta. W chwili 

obecnej na Sali obrad jest obecnych 20 radnych , jedne radny wyszedł ale zostawił swój akces  na 

piśmie do pracy w komisjach . 

Zapytał czy pozostali radni obecni na sesji mają uwagi do wypracowanych propozycji składów 

osobowych komisji? I czy wyrażają na to zgodę – brak sprzeciwu radnych. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał propozycje składów osobowych 

stałych komisji Rady Miejskiej jak niżej: 

 

1. Komisja Gospodarki Finansowej: 

1) Góra Stanisław 

2) Ojczyk Krzysztof 

3) Brzyk Franciszek 

4) Klimek Leszek 

5) Kądziołka Maria 

6) Smołucha Adam 

7) Pasierb Tadeusz 

 

2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

1) Pacewicz-Pyrek Katarzyna 

2) Pasierb Tadeusz 

3) Ojczyk Krzysztof 

4) Knaga Edward 

5) Kwaśniak Adam 

6) Wyczesany Piotr 

7) Lubowiecka Anna 

 

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 

1) Sproski Kaziemierz 

2) Sorys Jarosław 

3) Kądziołka Maria 

4) Kucia Maria 
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5) Brzyk Franciszek 

6) Mrówka Halina 

7) Chmielarz Ewa 

 

4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji: 

1) Kwaśniak Adam 

2) Wyczesany Piotr 

3) Sorys Jarosław 

4) Strojny Paweł 

5) Bogusz Krzysztof 

6) Mrówka Halina 

7) Gawiak Jerzy 

 

5. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 

1) Smołucha Adam 

2) Kucia Maria 

3) Chmielarz Ewa 

4) Strojny Paweł 

5) Lubowiecka Anna 

6) Bogusz Krzysztof 

 

 

6. Komisja Statutowa: 

1) Babicz Bogusław 

2) Ojczyk Krzysztof 

3) Smołucha Adam 

4) Knaga Edward 

5) Gawiak Jerzy 

 

 

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb odczytał projekt uchwały  a Przewodniczący 

Krzysztof Ojczyk  poddał  go pod głosowanie . 

Projekt  uchwały został przegłosowany   20 za – jednogłośnie  jak niżej: 

  

 

 

 

Uchwała Nr III/8/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku w kadencji 

2010-2014; 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

7) projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w 

Brzesku; 
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1. Radna Maria Kądziołka  zgłosiła na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej 

Radnego Stanisława Góra. 

2. Radna  Halina Mrówka zgłosiła na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Radną Katarzynę Pacewicz-Pyrek; 

3. Radny Tadeusz Pasierb zgłosił na Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

Radnego Kazimierza Sproskiego; 

4. Radny Bogusław Babicz zgłosił na Przewodniczącego Komisji Prawa Porządku Publicznego i 

Promocji radnego Adama Kwaśniaka; 

5. Radny Bogusław Babicz zgłosił na Przewodniczącego Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i 

Rodziny radnego Adama  Smołucha; 

6. Radny Adam Smołucha zgłosił na Przewodniczącego Komisji Statutowej  radnego Bogusława 

Babicza. 

Wszyscy zaproponowani radni na Przewodniczących komisji wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

 

 

Propozycje  zostały  przegłosowane   jak niżej: 

1. Za kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej - Stanisława Góry 

głosowano 19 za, 1 wstrzymujący ; 

 

2. Za kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa  radnej Katarzyny Pacewicz-Pyrek głosowano 20 za 

 

3. Za kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  radnego 

Kazimierza Sproskiego głosowano 20 za 

 

4. Za kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji 

radnego  Adama Kwaśniaka głosowano 20 za 

 

5. Za kandydaturą na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny radnego  

Adam Smołucha głosowano  19 za, 1 wstrzymujący 

 

6. Za kandydaturą na Przewodniczącego Komisji  Statutowej radnego Bogusława Babicza głosowano 

20 za.  

 

 

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb odczytał projekt uchwały  a Przewodniczący 

Krzysztof Ojczyk  poddał  go pod głosowanie . 

Został przyjęty 20 za –jednogłośnie. 
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Uchwała Nr III/9/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej  

w Brzesku;/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

8) projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Brzesku; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przedstawił propozycje składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Brzesku jak niżej: 

 

 

 

1. Radny Leszek Klimek 

2. Radny Kazimierz Sproski 

3. Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek 

4. Radny Bogusław Babicz 

5. Radny Edward Knaga 

6. Radny Jerzy Gawiak 

7. Radny Stanisław Góra  

 

 

Wszyscy zaproponowani radni na członków  komisji Rewizyjnej  wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

 

Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej Maria Kądziołka odczytała projekt uchwały  a Przewodniczący 

Krzysztof Ojczyk  poddał  go pod głosowanie . 

Został przyjęty 20 za –jednogłośnie. 

 

 

 

Uchwała Nr III/10/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku; / 

uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

 

9) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Brzesku. 
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Radna Maria Kądziołka  zgłosiła propozycje radnego Leszka Klimka na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

Radny Leszek Klimek wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał radnych kto jest za kandydaturą Pana Leszka Klimka na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – głosowano 20 za jednogłośnie  

 

Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej Maria Kądziołka odczytała projekt uchwały  a Przewodniczący 

Krzysztof Ojczyk  poddał  go pod głosowanie . 

Został przyjęty 20 za –jednogłośnie. 

 

 

 

Uchwała Nr III/11/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 15 grudnia 2010roku 

W sprawie; wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku. 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ad.13.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Odpowiedzi dla radnych udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka 

Dotyczące odśnieżania. 

Takich kilka ogólnych uwag. Pierwsze było pytanie, pana Klimka poparta przez innych radnych w 

sprawie zoorganizowania  spotkania z osobami odśnieżającymi abyście Państwo mieli bezpośredni z 

nimi  kontakt. Postaramy się w najbliższym czasie takie spotkanie zorganizować. Chcę państwu 

również powiedzieć tak, że na terenie gminy mamy drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, są też 

drogi krajowe i często ja rozumiem, że państwo, szczególnie Ci co są pierwszą kadencję, nie znacie 

jaka jest klasyfikacja, czy to jest droga gminna, czy powiatowa, czy wojewódzka, oczywiście 

mieszkańców nie interesuje jaki to jest rodzaj kategorii i najczęściej zawsze te uwagi są kierowane do 

gminy. Myślę, że z czasem państwo będziecie wiedzieli , kto jest właścicielem tej drogi. Ja powiem 

tak, że generalnie takie uwagi przyjmujemy  i interweniujemy. Jeżeli chodzi szczególnie o drogi 

wojewódzkie no to trudno, żebyście państwo dzwonili  niewiadomo do kogo, my takie interwencje 

zawsze podejmujemy. Jeśli chodzi o drogi powiatowe to myślę, że tu już możecie państwo te 

interwencje bezpośrednio podjąć, bo starostwo powiatowe jest piętro wyżej, do pana starosty warto też 
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z taką uwagą podejść. Ja  państwa wskazówki regularnie przekazuje i w najbliższym czasie z panem 

starostą spotkam się i też mu przekażę, ale dobrze by było gdyby te uwagi były też bezpośrednio 

przekazywane, bo tak jak powiedziałem niech ta świadomość będzie. W ubiegłej kadencji nawet 

organizowaliśmy takie spotkanie z różnym efektem, ponieważ było wiele uwag do dróg powiatowych. 

Spróbujemy również w tej kadencji takie spotkania organizować, ale proszę też żebyście państwo 

bezpośrednio zgłaszali, ja swoją drogą, lokalnie o tych tematach powiem. I teraz tak, powiem również 

taką rzecz, bo też państwo możecie nie wiedzieć dlaczego drogi, np. krajowe są czarne, bo koszt jaki 

generalna dyrekcja przeznacza na utrzymanie jest kilkunastokrotnie większy niż ma powiat czy gmina, 

to są dziesiątki milionów które generalna dyrekcja przeznacza na utrzymanie dróg krajowych i nigdy 

nasze drogi nie będą czarne bo to są różne stopnie odśnieżania, w pierwszym stopniu odśnieżania to są  

tylko autostrady utrzymane. U nas jest najczęściej stopień trzeci, czwarty zimowego utrzymania jest 

rozporządzenie, które mówi co to znaczy odpowiedni stopień zimowego odśnieżania, to się wiąże 

proszę państwa też ze środkami jakie na nie przeznaczamy i wiele było uwag takich, że może rano te 

drogi były wielokrotnie nie odśnieżone, często te firmy wyjeżdżają o drugiej, trzeciej, ale jak śnieg 

sypie cały czas, to w ciągu nocy jest w stanie tego śniegu nasypać 20-30cm. Pług jedzie o drugiej, 

trzeciej, później do rana jeszcze raz zasypie, a tak naprawdę skuteczne odśnieżanie jest wtedy gdy 

śnieg przestanie sypać. Optymalnych rozwiązań nie znajdziemy, na pewno uciążliwości będą. 

Wszystkie wskazówki, które państwo tutaj macie my regularnie przekazujemy tym firmom, które 

drogi utrzymują. Jak są zapowiadane opady to ja regularnie z pracownikami, którzy się zimowym 

utrzymywaniem zajmują spotykam się, ustalamy jakie działania mają być podjęte, np. kilka dni temu 

były zapowiadane intensywne opady w niewielkiej części miasta trochę śniegu wywoziliśmy, nie były 

to duże ilości, bo to też sporo kosztuje, sporo tego śniegu wywieźliśmy i też musimy tymi środkami w 

miarę rozsądnie gospodarować, bo niewiadomo jaki będzie cały sezon, tak jak powiedziałem, tutaj 

musimy na to zwracać uwagę. Wystąpimy też do prywatnych mieszkańców, którzy na przykład mają 

obowiązek odśnieżania chodników i takie apele zawsze były przekazywane. Były informacje na 

Internecie, często było ogłoszone w kościele, więc są mieszkańcy, którzy sumiennie podchodzą do 

tego tematu i widać w mieście, że nie trzeba nikogo informować, rano o szóstej czy siódmej te posesje 

są uprzątnięte, ale są też takie sytuacje, że niestety różnie z tym bywa, a jak śnieg jest „zachodzony” to 

ciężko go utrzymać.  Wszystkie uwagi, które państwo przekazaliście weźmiemy pod uwagę i 

będziemy interweniować, ale trzeba mieć też świadomość, że zima ma to do siebie, że śniegu jest 

sporo, że warunki są różne. Ja jeździłem po różnych drogach gminnych i z reguły jak są opady zawsze 

staram się przejechać po mieście, często praktycznie nie ma dnia żeby nie jeździł popołudniami, 

żebym nie widział co się dzieje. Proszę takie uwagi zgłaszać. Tu do pana radnego Babicza, ja tutaj 

taką informację podam, ponieważ radny taką interpelacje zgłosił: „kto odśnieża drogi?”, więc Brzesko, 

Jadowniki – BZK, firma Trans: Jasień, Okocim, Poręba Spytkowska, Zakład Usług Transportowo-

Sprzętowych Przyborowie odśnieża: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice i tu jeśli 

państwo macie uwagi można bezpośrednio pana naczelnika Dobranowskiego spytać bądź 
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pracowników wydziału, pana Górskiego, Pana Mleczko, który się bezpośrednio tymi tematami 

zajmują. Jeśli państwo również będą chcieli kontakt to również pracownicy merytoryczni również 

przekażą takie informacje. To myślę, że tyle tych spraw związanych z zimowym odśnieżaniem.  

Odpowiedź radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek : 

Są właściciele parkingów i  będziemy u nich interweniowali. Gdzie jest gmina staramy się by parkingi 

były utrzymywane. Parkingi płatne utrzymuje BOSiR. Jest tutaj akurat pan radny, który pracuje w 

BOSiR i myślę, że przekaże panu dyrektorowi. Natomiast również jak były zapowiadane opady to 

wspólnie z panem dyrektorem rozmawiałem aby na tych parkingach w miarę możliwości robić 

porządki, ale dobrze, że pan radny jest to będzie wiedział, że takie interpelacje są zgłaszane. Tutaj 

również odnośnie tego utrzymania, które pani Pacewicz zgłaszała, tak jak powiedziałem: są chodniki 

za których utrzymaniem odpowiada właściciel, to jest skrzyżowanie drogi gminnej i powiatowej, 

jeżeli chodzi o drogę gminną to my się tym zajmiemy, tam gdzie chodzi o drogę powiatową  ja te 

sugestie przekaże panu staroście. I oczywiście województwie, bo ulica solskiego jest drogą 

wojewódzką. 

Odpowiedź radnej Marii Kądziołka: 

1) rozmawiałem z panem dyrektorem BOSiRu, jest przygotowane lodowisko na terenie BOSiRu 

i tam to lodowisko powinno być w niedługim czasie otworzone i będzie funkcjonowało. Pan 

radny potwierdzi, że takie działania są prowadzone.  

2) Szanowni państwo, w ostatnim czasie  wykonaliśmy  sporą sieć monitoringu  na terenie naszej 

gminy. Ten monitoring w jednych miejscach działa lepiej, w niektórych troszkę gorzej, 

generalnie na pewno bezpieczeństwo  na terenie miasta przez zamontowanie  tego 

monitoringu się poprawiło. Są również tablice informujące, że jest w mieście monitoring. Ale 

problem jest też taki, co tutaj pani Maria Kądziołka wspomina, co potwierdza pan komendant, 

że w tej chwili na policji jest jedna osoba, która się zajmuje obsługą monitoringu natomiast 

kamer jest mnóstwo i nie zawsze uda się pewne zdarzeń na bieżąco wyłapać. Myślę, że ten 

temat, który tutaj pani przedstawiła rozważymy, to byłby problem, że byśmy musieli 

podłączyć do jakiegoś systemu, bo jeśli to jest jakaś. Sprawdzimy jak to działa w innych 

miastach i myślę, że ja bym też proponował abyście państwo to przedyskutowali na komisjach 

czy jesteście za takim rozwiązaniem żeby rzeczywiście  ten monitoring był również  dostępny 

na stronach internetowych czy na różnych portalach internetowych. To jest, tak jak 

powiedziałem temat do dyskusji. Ja też jestem za tym żeby monitoring w mieści był w tych 

najbardziej niebezpiecznych, natomiast nie ma celu by ten monitoring w każdym punkcie 

gminy był, bo chyba to nie jest tak, że chcielibyśmy by wszystko na bieżąco było 

monitorowane , zresztą nawet gdy pokazują się zdjęcia z prywatnych posesji to są 

wielokrotnie pytania czy są to ingerencje w prywatną sferę życia, ale to jest na pewno temat 
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ciekawy, myślę że na komisjach na pewno go przedyskutujemy. To jest takie bieżące 

sprawdzenie tego co się dzieje. 

3) W momencie, gdy wywoziliśmy śnieg z miasta to kilka godzin wcześniej ulice były zamykane 

i wtedy można było w miarę skutecznie przeprowadzić akcję i tych samochodów było mało, 

bo mało tych miejsc zajmowały. Natomiast są też takie sytuacje, że samochody na ulicach 

stoją kilka dni i ciężko znaleźć właściciela. Będziemy próbowali w jakimś sensie te działania 

podjąć, bo szanowni państwo, gdyby była sytuacja taka, że wieczorem, szczególnie na tych 

ulicach w centrum miasta nie ma samochodów, to można by było ten śnieg przesunąć tak żeby 

było znacznie łatwiej parkować, natomiast to jest problem taki niełatwy, bo nawet jak są 

apele, to pamiętam, że w biegłym roku przy wywożeniu śniegu kilka samochodów zostało, 

właściciela trudno było zidentyfikować i było troszku problemów, ale nad tym możemy 

jeszcze popracować.  

Odpowiedź radnemu Jarosławowi  Sorysowi:  

1) Szanowni państwo, my  jako gmina uczestniczymy w  programie Kruger. W ramach tego 

programu na kilka lat gmina będzie miała do dyspozycji około 5mln środków. O te środki 

będą się mogły samorządy ubiegać, będą się mogły ubiegać różne stowarzyszenia i te 

pieniążki będą przeznaczone w naszej gminie głownie na tereny wiejskie. W ramach tego, 

wiem, że chyba na najbliższe dwa lata będziemy mieli do dyspozycji około 400tys na domy 

ludowe. I propozycja taka jest, wstępnie w budżecie, mianowicie aby 200tys było 

przeznaczone na domy ludowe w Jadownikach i po 50tys na kilka pozostałych domów. 

Dlaczego na dom ludowy w Jadownikach, bo tam się już rozpoczęły prace remontowe, część 

tych prac jest wykonana, myślę, że taka kwota pozwoliłaby dalej ten remont prowadzić. Tak 

jak powiedziałem, mam nadzieję, że te środki będą do dyspozycji w przyszłym roku i można 

by było te zadania kontynuować, ale jest parę domów ludowych gdzie były zgłoszenia i 

chcielibyśmy w każdym z tych domów ludowych te prace remontowe przeprowadzić tak aby 

można było te domy ożywić, aby mogły one dobrze funkcjonować. I teraz proszę państwa 

taka ogólna uwaga. Tak naprawdę to od mieszkańców danej miejscowości zależy jak te 

obiekty są wykorzystywane. Cały czas mówię, że my na siłę nie zmusimy ludzi by zakładali 

stowarzyszenia, żeby występowali w zespołach tanecznych, to mu być wola własna 

mieszkańców. My musimy dobre warunki stworzyć i te warunki stwarzamy. Przypomnę tylko, 

że w ubiegłych latach wyremontowaliśmy Dom Ludowy w Mokrzyskach. Działa ten Dom 

myślę, że bardzo dobrze i myślę, że dalej będzie tę działalność kontynuował. Natomiast 

potrzeba aktywizacji mieszkańców, tutaj Dom Ludowy w Jadownikach  to jest jeden z 

większych domów ludowych, również jest duża sala i jeśli mieszkańcy Jadownik, a jest to 

największa miejscowość, będą chcieli działać to nic nie stoi na przeszkodzie aby ten dom 

mógł być wykorzystany. Ani wy radni, ani ja nie podejmiemy pewnych działań  tylko muszą 
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sami mieszkańcy iść, muszą się w jakimś sensie porozumieć, dom  jest do dyspozycji, on 

powinien być cały czas wykorzystany i jeśli będą ciekawe propozycję my na pewno nie 

będziemy tutaj blokowali, bo ja bym chciał, jeśli na domy ludowe, na obiekty gminne  

przeznaczamy kwoty na utrzymanie, a to są niemałe kwoty to chcielibyśmy aby te domy były 

odpowiednio wykorzystane. To zależy od pana, od rady sołeckiej, od mieszkańców, którzy 

będą chcieli w tym temacie działać, i tak jak powiedziałem tu jest zielone światło. 

2) Ja myślę tak. Ten Dom Ludowy jest i on może funkcjonować. My będziemy mieli niedługo 

uruchomione Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne. To jest duży obiekt i miejmy 

świadomość, że on też nas będzie kosztował sporo środków, ale była wola mieszkańców, była 

wola radnych i takie działania były podjęte, ja miałem to szczęście, że udało mi się pozyskać 

środki i ten obiekt będzie w najbliższym czasie uruchomiony. Ja bym chciał by to Regionalne 

Centrum przede wszystkim funkcjonowało i korzystali z niego mieszkańcy całej gminy, i tutaj 

na pewno będzie skupiona główna uwaga, bo tak jak powiedziałem będziemy wiele środków 

przeznaczali, jest piękna sala, duża na 250 miejsc, są inne pomieszczenia i tu musimy 

wszystko zrobić aby ten obiekt tętnił życiem. Natomiast te obiekty które funkcjonują w 

poszczególnych sołectwach też muszą funkcjonować, ale nie możemy tworzyć kilku domów 

kultury, bo finansowo nie bylibyśmy w stanie sprostać takim wymaganiom i nic nie stoi na 

przeszkodzie by te przedstawienia, konferencje odbywały się w Jadownikach. Jest kwestia 

taka: w każdym Domu Ludowy jest zarządca takiego obiektu i on też musi się wykazać jakaś 

inicjatywą ciekawym pomysłem. Lokalni mieszkańcy muszą wyjść z inicjatywą z ciekawym 

pomysłem. Ludzie zakładający stowarzyszenia, mogą napisać odpowiedni wniosek  i ten 

wiosek otrzyma dofinansowanie. 

3) Szanowni państwo, w gminie mamy grupę naprawdę dobrych, doświadczonych pracowników. 

Nie ma jednak tak, że się idealnie coś zaplanuje i wykona się bez błędu, bo często szanowni 

państwo jest tak, że nawet przygotowując projekt w czasie wykonywania tego projektu 

przychodzi radny, przychodzi sołtys i mówi: „a to może byśmy tu troszkę zmienili?” i już taka 

zmiana często następuje. Są też niezależne uwarunkowania i tu pewnie ma pan częściowo 

racje, ale są obiektywne rzeczy, które powodują, że w trakcie wykonywania obiektów 

pojawiają się zmiany, a czasem niezależne obiektywne przyczyny powodują, że pewne rzeczy 

są opóźniony, wystarczy na przykład taka sytuacja jak powódź w tym roku no i jest wiele 

takich różnych spraw, które powodują. Natomiast staramy się  o ile jest taka możliwość  

pilnować wszystkich wykonawców i myślę, że większość tych inwestycji realizowanych jest 

dobrze. Nie ma sytuacji idealnej, natomiast my też nie mamy możliwości by niesolidnych 

wykonawców odrzucać na wstępie. Niestety przepisy są takie, że często dane inwestycje może 

realizować wykonawca u którego różnie bywa z solidnością. Natomiast staramy się pilnować i 

myślę, że nie jest w tym temacie źle, natomiast uwagi, które pan przekazuje, są myślę, że 

cenne, tu jeśli będą jakieś dokumentacje wykonywane na pewno zwrócimy uwagę, ale jak 
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mówię, dokumentacje jest wykonywana jakiś czas. W trakcie już wykonywania pojawią się 

inne propozycje, lepsze ciekawsze i dlatego one są czasami uwzględniane. 

4) Te chodniki są przy drogach powiatowych i generalnie tu mamy taką sytuacje, że 

dokumentacje wykonuje powiat. My współfinansujemy w 50%. Na projekt przy ulicy Witosa 

jest podajże około 1km projekt tej drogi wykonany, na ulicy Staropolskiej zakończona została 

inwestycja rok temu, na ulicy Podgórskiej też był wykonany odcinek pod kościół – taki był 

projekt, te chodniki były dość drogie, bo one wykonywane były na istniejących rowach, więc 

trzeba było zrobić kanalizację i inne kosztowne inwestycje i nie ukrywam, że też były 

problemy z mieszkańcami, jednak udało się, przynajmniej na ulicy Podgórskiej jakoś te 

problemy zwyciężyć. I tutaj prośba taka, aby takie interwencje podjąć również w powiecie. W 

tej chwili mamy przygotowywane dokumentacje na chodnik z Mokrzysk do Szczepanowa, 

mamy na Buczu przygotowany i w Porębie. I te dwa chodniki pierwsze wykonuje 

dokumentacje powiat, my wykonujemy na chodnik w Porębie. I tutaj będzie zależało to od 

tego kiedy ustalą prawomocne pozwolenie. W tej chwili te ustalenia dotyczące pozwolenia 

trochę się wydłużyły. Niestety przepisy zamiast się upraszczać komplikują się, np. 

dokumentacja na chodniki w Jadownikach była wykonywana przeszło rok czasu. Natomiast 

my przyjmujemy taką zasadę ze współfinansujemy również budowę chodników. Natomiast 

nic nie stoi na przeszkodzie aby powiat w 100% chodnik z własnych środków wykonał, bo 

taka możliwość zawsze jest. Natomiast współfinansujemy budowę chodników po to aby tych 

chodników było więcej. Jeśli będziemy takimi środkami dysponować, ale tak jak 

powiedziałem, jeżeli jest prawomocne pozwolenie tutejsze to zabezpieczamy bo one cały rok 

są w budżecie i na końcu nie ma pozwolenia i trudno ogłaszać przetarg w listopadzie bądź w 

grudniu, więc te pieniądze przechodzą na kolejny rok. Więc teraz przy tych inwestycjach, przy 

tych nowych chodnikach tą dokumentacje trzeba wykonać. jeśli chodzi o chodnika na ulicy 

Witosa – kontynuacje, jeśli powiat jakieś środki zabezpieczy myślę ze my również w trakcie 

prac nad budżetem jakąś pulę środków znajdziemy.   

5) Myślę, że dobrą zasadę przyjęliśmy, że co roku w każdej z miejscowości robiliśmy jakiś 

odcinek nowej nawierzchni i dalej chcemy to kontynuować. Jak to robiliśmy, jest przyjęty 

budżet, we wczesnych miesiącach roku, komisje, radni z poszczególnych miejscowości, 

sołtysi wskazują kawałek drogi, którą wdanym roku chcą zrobić i to byśmy chcieli dalej 

kontynuować, nie że pracownicy urzędu czy ja decyduje jaka to będzie droga. To była dobra, 

sprawdzona zasada, wtedy nie było większych problemów, ponieważ wiadomo było, że w tym 

roku robimy tą drogę i tak to możemy ustalić harmonogram na parę najbliższych lat, żeby nie 

były wrzucane po drodze jakieś inne propozycję. 

6) Co roku była jakaś pula pieniędzy na wykonanie oświetlenia i tu od razu powiem, że często 

jest tak, że to oświetlenie można zrobić szybko, bo jest kwestia założenia tylko lamp, ale jeśli 

to jest kwestia całkiem nowego oświetlenia, nie ma słupów, nie ma dodatkowego piątego 
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przewodu to już się sprawa komplikuję, trzeba dokumentację wykonać, pozwolenie, 

inwestycja na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Również w rama obsługi, zakład energetyczny, 

który nam obsługuje, a za oświetlanie, które gmina co roku płaci niespełna milion złotych, to 

jest duża kwota. Bo miejmy tą świadomość, że robimy nowe oświetlenia a one kosztują coraz 

więcej, bo zakłady energetyczne wymieniają część lamp na lampy nowoczesne. Co roku jakaś 

pula jest przeznaczona i myślę, że będziemy to kontynuowali, bo taka potrzeba jest, ale takie 

wniosku były składane w każdej miejscowości. 

7) W ostatnich dwóch latach sporo prac w szkole w Jadownikach zostały wykonane, przypomnę 

tylko, że w ostatnim roku były to pracę na przeszło ponad 100tys złotych, centralne 

ogrzewanie, odnowiona sala gimnastyczna. Jeśli będziemy dysponowali środkami, a chce 

zaznaczyć, że wydatki na oświatę w tym roku nam wzrosły bardzo, ale to bardzo dużo, 

niestety tych kwot, które powinniśmy otrzymać nie otrzymamy, sporo własnych środków 

będziemy musieli na to przeznaczyć. Będziemy mieli wolne środki to te prace będzie 

kontynuować, ale tak jak powiedziałem, tu trzeba działać z umiarem, rozsądkiem, bo szkół 

jest wiele na terenie całej gminy i tematu nie załatwi tylko pismo dyrektora, że taka potrzeba 

jest. W ostatnim czasie wszyscy dyrektorzy potwierdzają, że praktycznie w każdej szkole, w 

każdym przedszkolu były różne prace wykonane, w jednych większe, w drugich mniejsze, 

jednak praktycznie nie było żadnej szkoły ani przedszkola, gdzie nic nie było wykonane. W 

ubiegłym roku uruchomiliśmy nowe przedszkole na Buczu, to przedszkole funkcjonuje  

i kosztowało też sporo pieniędzy, ale też były na spotkaniu wiosennym pretensje, że za mało 

się na Buczu robi. Każda szkoła na wsi wymaga znacznych nakładów, ale też musimy 

zastanowić się, bo wiecie państwo jakie mamy szkoły, zostało też zadane pytanie dotyczące 

żłobka. Przygotowujemy dokumentację na rozbudowę przedszkola nr 4, to jest największe 

przedszkole, ta dokumentacja jest na ukończeniu, albo już została ukończona i to przedszkole 

w pierwszej kolejności będziemy chcieli rozbudować, bo ono jest w centrum miasta. Kolejne 

przedszkole, to jest przedszkole nr 7, no i myślę, że też nad nim będziemy musieli się 

zastanowić, też musimy przeliczyć dokładnie ile będziemy mieli dzieci, za chwilę sześciolatki 

pójdą do szkoły, żebyśmy nie zrobili takiej sytuacji, że budujemy przedszkola i nie będzie 

miał kto być w tych przedszkolach, wiec tutaj musimy zdrowo do tego podejść, ale tak jak 

powiedziałem, tutaj w pewnym sensie barierą również będą środki finansowe. Natomiast 

temat na pewno jest istotny do przemyślenia.  

8) Ja powiem tak, na jednej z ostatnich komisji ubiegłego roku taka propozycja padła, żeby taka 

komisja powstała i myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki zespół powstał i ja przede 

wszystkim będę prosił sołtysów, aby włączali się w takie sprawy, bo najczęściej i przy tej 

powodzi mieliśmy takie sytuacje, że były problemy z mieszkańcami. Woda stała, prostą 

rzeczą byłoby przekopać kawałek rowu i woda przestałaby zatapiać mieszkańców, ale niestety 

mamy święte prawo własności i wielokrotnie były problemy z uzyskaniem zgód. Natomiast 
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może się okazać, że najbliższe kilka lat będą latami ciężkimi, oby się tak nie działo, ale 

musimy być na to przygotowani, klimat się zmienia, możemy mieć intensywne opady i my 

musimy tutaj takie działania podjąć, na pewno też będziemy musieli popracować nad takimi 

rozwiązaniami. Często pomoc sołtysów czy przewodniczących zarządu osiedli  jest 

nieodzowna, bo oni znają tych mieszkańców. Często pracownikowi urzędu odmówią zgody a 

sołtys ma ten kontakt bezpośredni, jest w stanie przekonać niektórych mieszkańców. W 

ubiegłym roku wspólnie z powiatem na terenie Szczepanowa wykonaliśmy takie odwodnienie, 

gdzie wody lokalne zalewały mieszkańców, udało się to w miarę szybko, nie było to tanie, ale 

udało nam się to zadanie zrealizować. Na pewno jest to temat istotny. 

9) Przez wiele lat nie było właściciela ulicy Grodnej, dzięki naszym intensywnym działaniom, 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych stał się administratorem tego cieku 

wodnego. W ubiegłym roku ja zorganizowałem takie spotkanie z panem dyrektorem, pewne 

ustalenia i deklaracje padły. W tym roku pewna cześć prac została wykonana. Natomiast czy 

będą możliwości w latach następnych to będzie zależało od tego czy Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych będzie miał odpowiednie środki. Wiecie państwo, że ten 

zarząd administruje potężnymi rzekami, administruje Wisłą, administruje Uszwicą i przede 

wszystkim tutaj przebiegającymi rzekami w naszym pobliżu. I w pierwszej kolejności jeśli 

była powódź na Wiśle, to trudno żeby były  prowadzone działania na drobnych rzekach. 

Natomiast chcielibyśmy i tu na pewno będziemy interweniowali, żeby ten potok w jakimś 

sensie był uregulowany, żeby tych lokalnych podtopień nie było. Ale tak jak powiedziałem, 

głownie będzie to zależało od możliwości finansowych. Jest to na pewno temat istotny, zdaję 

sobie sprawę.  

10) Przez wiele lat trwała dyskusja na temat, którędy ten zjazd ma przebiegać, różne były 

warianty, różne było stanowisko Urzędu Miejskiego. 2008  roku na sesji 3 września Rada 

podjęła opinię i tą opinię my przekazaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Ta 

opinia była taka aby ten zjazd przebiegał zachodnią obwodnicą miasta. Ta opinia, tak jak 

powiedziałem została przekazana i w tej chwili Generalna Dyrekcja, powiem tak, wykonuje 

projekt, ale co się okazało, okazało się w między czasie, że w dniu wcześniejszych deklaracji, 

że są środki na tą dokumentacje tych pieniędzy nie było. Podjedliśmy skuteczne działania, te 

pieniądze się znalazły na dokumentacje, ona jest wykonywana, ale z całą procedurą to do 

2012 roku będą trwały postępowania do momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia i 

ostatecznego zatwierdzenia wariantu. Według tych informacje, które w tej chwili posiadamy, 

to ten warianty, które poszły dalej do opiniowania, ten zjazd nie będzie przebiegał ulicą Leśną. 

Są warianty, które mówią, że ten zjazd ma przebiegać zachodnią częścią miasta i my również 

tam byśmy chcieli, ponieważ były protesty w Jasieniu, aby ten zjazd tak przebiegał by nie 

kolidował i nie był uciążliwy dla mieszkańców. Te prace idą w tym kierunku, że to 

opracowanie, ta dokumentacja może być do zaakceptowania przez większość mieszkańców i 
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tak byśmy chcieli, aby nikomu krzywda się w czasie wykonywania tego zjazdu nie stała, aby 

jak najmniej była uciążliwa ta sprawa. I również to stanowisko obejmuje taki fakt aby ten 

zjazd, kiedyś docelowo, pewnie w tej chwili na to środków nie będzie, przebiegał również 

przez Pomianowski Stok i wychodził  poza miasto. Widzimy co się dzieje w godzinach 

szczytu, korkuje się rondo i to w ostatnich dwóch, trzech lata można zaobserwować. Tak jak 

powiedziałem, my podejmujemy intensywne działania, natomiast wszystko będzie zależało 

również od pieniędzy, bo zdajemy sobie sprawę, że budowa takie zjazdu to będzie kwota 50-

60mln złotych. Tego krótkiego odcinka do drogi krajowej nr 4. natomiast gdyby była 

wykonana dokumentacja to na tych etapach można zabiegać by ten zjazd kiedyś był 

całościowo wykonany. Powiem również tak optymistycznie, mówi się tak, że województwo w 

swoich planach takich perspektywicznych, planuje drogę do Nowego Sącza, drogę krajową, 

aby ona miała parametry drogi ekspresowej, czyli była czteropasmowa. Jeśli by takie działania 

urzeczywistniły się, to jest perspektywa najbliższych 10lat to wiadomo, że my również mamy 

szansę doczekać się takiego pełnego zjazdu , dlaczego, no dlatego, że przede wszystkim tu jest 

kierunek na sądeczyźnie, na Słowacje i na pewno również nie tylko Brzesko, ale również 

Nowy Sącz i gminy sąsiednie będą tym zainteresowane aby ten zjazd tak przebiegał. 

Natomiast my dokładamy wielu starań aby ten zjazd był wybudowany, ale musimy mieć 

świadomość, że w momencie samego ukończenia autostrady, no zjazdu nie będziemy mieli. 

Będzie ulicą Leśną, natomiast robimy starania aby ten zjazd bez prawomocnego zezwolenia 

znalazł swoje finansowanie, to już mówię o samym wykonawstwie. Natomiast co dotyczy 

ulicy Leśnej, wiem że powiat zlecił wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Leśnej, ma 

być wywołany wykonawca, ta droga ma być wzmocniona, ma być również wykonany na tej 

drodze chodnik, no i to by była jakaś alternatywa na ten czas, natomiast to na pewno nie 

będzie rozwiązaniem docelowym, ten zjazd, ta droga nie będzie miała takich parametrów. 

Więc ja myślę tak, jeśli jest wykonywana prawdziwa, z prawdziwego zdarzeń dokumentacja 

na prawdziwy zjazd, która kosztuje kilka milionów, to nie po to by ta dokumentacja leżała na 

półce tylko aby ten zjazd docelowo powstał. Ja nawet kiedyś zrobiłem takie spotkanie z 

udziałem parlamentarzystów naszych, po to ich mamy tych dwóch, aby skutecznie w 

Generalnej Dyrekcji zabiegali o środki na wykonanie tego zjazdu, bo on jest niezbędny by 

nasza komunikacja dobrze wyglądała w naszym mieście. Kierunek północny, jest w tej chwili 

wykonywane postępowanie, będzie wykonywana obecnie wizja środowiskowa. Jest taki 

problem, ponieważ również jest przygotowywane rozeznanie w kilku wariantach, odmienne są 

tutaj stanowiska jednej gminy, gminy Borzęcin czy Szczurowej. Myśmy tutaj nawet 

zorganizowali takie spotkanie aby znaleźć takie rozwiązanie kompromisowe, nie wiem czy 

coś takiego uda się zrealizować, bo jeśli chodzi o teren naszej gminy to jesteśmy w stanie te 

rozwiązania zaakceptować, bo też było kilka wariantów, w przetargu został jeden wariant 

wybrany i zaakceptowany, natomiast w czasie dyskusji była propozycja trochę przesunięcia 
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tego rozwiązania. Myślę, że tutaj na terenie naszej gminy jesteśmy w stanie to rozwiązanie po 

prostu zaakceptować. Na to z informacji, które posiadam z Zarządu Dróg Wojewódzkich jest 

przygotowanym program finansowania tych zjazdów.  

11) My w tej chwili jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji, jak będzie dokumentacja, to 

będziemy starali się o prawomocne pozwolenie. I myślę, że w latach najbliższych tą ulicę 

będziemy starali się wykonać. Też trzeba mieć świadomość, że to będzie droga dość 

kosztowna, ponieważ tam w ramach tej drogi, ponieważ wielokrotnie były takie wniosku, aby 

powstała ścieżka rowerowa. Z jednej strony jest chodnik, z drugie strony jest planowana 

ścieżka rowerowa. Na pewno taką ścieżkę od osiedla Jagiełły w kierunku lasu na Słotwinie 

zaprojektować. Byłby to jakiś odcinek, ponieważ mamy tam przede wszystkim grunty. 

Posiadamy grunty i z czasem taka ścieżka, taki trakt rowerowo-spacerowy mógłby powstać. 

Więc to mamy w perspektywie, w planach. Natomiast tutaj to będzie zależało od środków 

finansowych i tak jak powiedziałem wszystko to będzie zależne od tego. Ważne, że 

dokumentacja będzie i to zadanie będzie można kontynuować. 

Odpowiedź radnej Ewie Chmielarz:  

 W przerwie rozmawiałem ze sołtysem Milewskim i on stwierdził, że nie jest tak źle na tych drogach. 

Ale wspominał również, że nie jest tak dobrze. Szanowni państwo, trzeba mieć tą świadomość, że w 

ziemie trzeba jeździć trochę wolniej, nie będziemy mieli tych dróg czarnych, bo jeśli byśmy chcieli 

takie drogi mieć to musielibyśmy na to przeznaczyć niesamowitą ilość pieniędzy. Na pewno zwrócimy 

uwagę tym utrzymującym te drogi aby starali się dobrze odśnieżać, natomiast, to też często własne 

odczucia sprawiają czy jest ta droga utrzymana czy nie. Powiem tak, jeżdżę po drogach i w miarę 

przyzwoicie się jeździ. 

Odpowiedź radnej Marii Kucia: 

Tu jest rzeczywiście problem, bo codziennie idzie dużo dzieci do szkoły. Pierwsza rzecz jest taka, że 

mieszkańcy powinni te swoje chodniki utrzymywać, chodnik jest chodnikiem powiatowym, ja tu 

wielokrotnie też interweniowałem, czy u pana dyrektora my interweniowaliśmy, bo jeśli jest chodnik 

zajęty to młodzież idzie ulicą. Ja bym poszedł do pana starosty, czy wice starosty, który mieszka w 

tym rejonie i wartałoby, żeby zainterweniować. Natomiast, Szanowni Państwo, ja powiem taką rzecz, 

że ja nieraz obserwuję taką, że mieszkańcy wysypują dość intensywnie śnieg na ulice, normalnie na 

ulicę. Tego śniegu jest po prostu dużo. Jednak zwrócimy uwagę o to, że wolniej jechał. Jest pan 

naczelnik Dobranowski, proszę zwrócić uwagę na te dwie miejscowości, chociaż ja byłem w sobotę w 

Szczepanowie, przejeżdżałem tymi drogami i były opady i widziałem tez gminne drogi i nie były w 

złym stanie. 

Odpowiedź przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi : 
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1) Na ten lokal był ogłoszony przetarg nieograniczony ustny. Ten przetarg nie doszedł do skutku. 

Będzie kolejny przetarg. Na razie tego lokalu nikt nie wynajmuję. Tam jest zmieniona 

funkcja, to nie będzie lokal mieszkalny tylko pod inną działalność przeznaczony. To jest lokal 

w centrum miasta, no ale tak jako powiedziałem, w tej chwili nikt się nie zgłosił. W sprawię 

drugiego lokalu to była sprawa taka porządkowa, w tym sensie, że ten lokal w szkole był 

użytkowany przez Małopolską Wyższą Szkołę, tam się skończyła umowa, było kolejna 

umowa podpisana. Natomiast to była sprawa porządkowa. On był jako lokal mieszkalny a 

powinien być użytkowy. To była tylko formalna zmiana funkcji tego obiektu. 

Radna Maria Kądziołka odniosła się do swojej interpelacji dotyczącej monitorowania, rozszerzenia 

monitoringu. W mojej interpelacji nie mówiłam o monitorowaniu, jak pan nazwał, każdego miejsca w 

gminie, bo tak pan to nazwał, ale mówiłam o miejscach, ulicach najbardziej niebezpiecznych jakie na 

terenie gminy mamy i takie miejsca, które niestety wymagają monitoringu. To co pokazałam w 

interpelacji, chodzi o pokazanie ulic, nie chodzi o pokazanie mieszkań, domów tak jak zostało to przez 

pana powiedziane, tylko ulic tych najbardziej niebezpiecznych, np. ulica zielona. W ogóle te ulice w 

naszym mieście są tak zlodowaciałe, że te koleiny są takie, że niskim samochodem, taki jak ja mam 

nie przejedzie.” 

Jeśli chodzi o monitoring, to chciałbym wiedzieć, czy ta forma monitoringu jest wystarczająca w tej 

chwili czy. 

Radna Maria Kądziołka -to co w interpelacji powiedziałam, Szanowni Państwo, to był nasz taki konik 

by jak najwięcej objąć miejsc do monitorowania by było bezpieczniej na terenie naszego miasta i 

naszej gminy. Zrobiliśmy to i teraz przyglądając się temu, nie są w stanie nasi policjanci dopilnować, 

cały czas siedzieć i patrzyć w ten monitor. I często jest sytuacja taka, że jeżeli po tygodniu nie zgłosi 

się danego zdarzenia ono automatycznie zostaje z pamięci komputera wymazane. Ja miałam taką 

sytuacje z krzewami, które zostały skradzione, a panowie nie byli w stanie odtworzyć momentu 

kradzieży. I tutaj chodzi o to, że podłączymy pod naszą stronę internetową lub inne strony 

internetowe, jeżeli się zgodzą i będą chcieli, a przypuszczam, że będą chcieli. 

Na pewno musielibyśmy to sprawdzić od strony formalnej. Trzeba by było pewnie jakaś umowę z 

hotelem. Ale rozpatrzymy to, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o zieloną ulice, szanowni państwo, ja 

zwracałem szczególną uwagę na te ulice zaciemnione w mieście. Jest problem ze śniegiem, ale jest 

również problem z parkującymi samochodami, bo gdyby w czasie odśnieżania nie było samochodów 

to można by było ten śnieg zgarnąć. Taka sytuacja w ubiegłym tygodniu była na ulicy Szopena, gdzie 

specjalnie prosiliśmy, bo jest to ulica dość często uczęszczana, żeby ten śnieg z którego zrobił się lód 

był usunięty. Na ulicy Zielonej non stop parkują samochody a ten lód trzeba by było skuć w ciągu 

dnia, co wiąże się z zamknięciem ruchu, który jest duży w ciągu dnia. Te kwestie zostaną rozpatrzone. 
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Ad.14.Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

Odpowiedzi udzielone w pkt.7 

 

   Ad.15. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Edward Knaga poruszył problemu braku odśnieżania na osiedlu Jagiełły oraz wydanego 

kolejnego już pozwolenia na budowę garaży na tym osiedlu bez wiedzy i pozwolenia Zarządu osiedla. 

Zapytał dlaczego przed podjęciem tak  ważnych decyzji nie zasięga się opinii Zarządu Osiedla. 

 

Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  odczytała  zaproszenie dla radnych na 

dzień skupienia w Bochni, oraz gratulacje  Wicemarszałka woj. Małopolskiego dla Rady Miejskiej i 

Pana Przewodniczącego z racji wyboru na nową kadencję Rady Miejskiej . 

 

Ad.16.Zamknięcie obrad sesji . 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  zamknęła 

obrady III sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz.10.00- 15.45 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                            

Joanna Szczepka                                              
 


