
P R O T O K Ó Ł  Nr  X/ 2011 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     31   maja  2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom X Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej  

Pan Krzysztof Ojczyk.  

W sesji udział wzięło 19 radnych:  

1. Babicz Bogusław, 

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Gawiak Jerzy, 

5. Kądziołka Maria, 

6. Klimek Leszek, 

7. Knaga Edward, 

8. Kucia Maria,  

9. Kwaśniak Adam,  

10. Lubowiecka Anna, 

11. Mrówka Halina, 

12. Ojczyk Krzysztof, 

13. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

14. Pasierb Tadeusz, 

15. Smołucha Adam 

16. Sproski Kazimierz, 

17. Strojny Paweł, 

18. Sorys Jarosław,  

19. Wyczesany Piotr. 

Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg. 

załączonych list obecności, oraz : 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Starosta Brzeski Andrzej Potępa, 

5. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku Grzegorz Wołczyński,  

6. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 
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Ad. 1. 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady X Sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów oraz 

zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 19 radnych, a więc wymagana liczba 

radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 2. 

 Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad wraz 

z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym zapytał: Czy 

wszyscy Radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? uwag nie było - Przewodniczący 

stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo.  Następnie Przewodniczący 

poinformował, że jest propozycja, aby punkt 13, został przeniesiony po punkcie 3, oraz 

korzystając z obecności Pani Dyrektor Melioracji i Urządzeń Wodnych poprosiliśmy  

o informację w kwestii regulacji rzeki Uszwicy i dodać temat : „Informacja na temat aktualnej 

sytuacji  cieków wodnych na terenie Gminy Brzesko objętych nadzorem przez Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. jako punkt 5.  

Przewodniczący poddał pierwszą zmianę pod głosowanie, aby punkt 13przesunąć po punkcie 3, 

zatem będzie punktem 4. Zmiana została przyjęta. 

Głosowano jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych.  

Następną poprawką do porządku obrad Przewodniczący podał po głosowanie punkt 5 

„Informacja na temat aktualnej sytuacji  cieków wodnych na terenie Gminy 

Brzesko objętych nadzorem przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych”- poprawka została przyjęta jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych.  

Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk  przedstawił porządek obrad  X sesji 

Rady Miejskiej w Brzesku, zwołanej na dzień 31 maja 2011 roku wraz  z przyjętymi 

poprawkami: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. i sesji uroczystej odbytej      

w dniu 18 maja 2011r.  

4. Informacja o stanie przygotowań w temacie budowy łącznika autostradowego oraz 

inwestycji towarzyszących. 

5. Informacja na temat aktualnej sytuacji  cieków wodnych na terenie Gminy Brzesko 

objętych nadzorem przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

6. Interpelacje radnych. 
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7. Zapytania radnych. 

8. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

9. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

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

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

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

13. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko . 

14. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w placówkach oświatowych . 

15. Informacja ustna Gminnego Prezesa Zarządu OSP w zakresie działalności OSP  

w Gminie Brzesko, za okres 2005-2010 r. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011. 

2) zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022; 

3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego ; 

4) zmiany uchwały Nr XLIX/341/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 listopada 

2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego; 

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za 

rok 2010; 

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Brzesku za rok 2010; 

7) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 

8) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 

9) odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG Zarządu 

Oddziału w Brzesku opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej  

w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, 

polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach; 

10) odrzucenia w całości stanowiska Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność Oddział 

Nr 4 w Bochni opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Brzesku          

w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na 

likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach; 

11) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie na Uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Brzesku       

z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej     

w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

19. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 
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20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 lutego 2011r.  

o Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 kwietnia 2011r.  był  

wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego 

poprawek w związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 

głosowanie jego przyjęcie – głosowano  18 za – jednogłośnie  - Protokół 

został przyjęty.  

o Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 maja 2011r.  był  wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego poprawek 

w związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 

jego przyjęcie – głosowano  18 za – jednogłośnie  - Protokół został 

przyjęty.  

 

 

Ad. 4. Informacja o stanie przygotowań w temacie budowy łącznika 

autostradowego oraz inwestycji towarzyszących. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił jak wyglądała współpraca, 

korespondencja oraz liczne spotkania z dyrekcją GDDKiA. Warianty były przedstawiane, 

opiniowane. W tym roku w miesiącu lutym odbyło się spotkanie z Ministrem Infrastruktury 

Cezarym Grabarczykiem rozmawialiśmy nad tym, aby już teraz wpisać sprawę zjazdu jako 

zadanie rzeczowe i walczyć o zabezpieczenie środków. Obecnie nastąpiła przerwa, ponieważ 

wykonawca środkowego odcinka zszedł z placu budowy. Kolejnym tematem który często był 

poruszany to sprawa odwodnienia przy budowanej autostradzie.  

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków, prace na odcinku autostrady zostały wstrzymane, jeśli chodzi o kwestie 

formalne. Sytuacja wygląda tak, że w miesiącu lipcu chcemy ogłosić przetarg na kontynuacje 

tych prac, w miesiącu październiku planujemy rozstrzygnięcie tego przetargu i maksymalnie 

szybko po podpisaniu umowy przekażemy plac budowy nowemu wykonawcy. Przewidywany 

termin ukończenia tego odcinka autostrady to jest przełom 2012/2013 roku. Część robót 

związanych z utrzymaniem dróg gminnych czy powiatowych, przejęliśmy my. Teren budowy jest 

zabezpieczony przez naszą firmę ochroniarską i tak będzie się to odbywać do momentu 

wyłonienia nowego wykonawcy. Jeśli chodzi o odwodnienie terenu przy współpracy z Panem 

Burmistrzem oraz Małopolskim Zarządem Gospodarki Wodnej udało się nam uzyskać decyzje, 

które pozwolą nam wykonać prace poza pasem drogowym, problem jest obecnie z rowem na 

Grądach, korzystając z okazji miałbym prośbę, aby sołtys wpłynął na uzyskanie zgód właścicieli 

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
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na wejście z pracami melioracyjnymi na tereny Grądy. Te prace będą zlecone w najbliższym 

czasie. Jeśli chodzi o węzeł Brzesko, sytuacja na dzisiaj wygląda w następujący sposób -  

w związku z obecnym budżetem państwa, który jest jaki jest i wszyscy wiemy, mamy sprawę 

postawioną dość jasno - musimy dokonać wyboru albo dopłacamy jako GDDKiA do przebudowy 

ul. Leśnej i to jest zjazd z autostrady, albo budujemy zjazd docelowy nowy, po nowej trasie. Nie 

ma możliwości, aby GDDKiA i dopłacała do ul. Leśnej i budowała zjazd docelowy. Zarówno 

Minister, moi szefowie w Warszawie oczekują, że przy współpracy z Państwem dokonamy 

wyboru.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa, przyznał, że jest dosyć mocno 

zdziwiony sformułowaniem, które padło. Wraz z Panem Dyrektorem Wołczyńskim jesteśmy 

niemalże w każdym tygodniu gościem w GDDKiA, ostatnio byliśmy w miniony piątek nasze 

rozmowy przebiegały w takim kierunku, że będzie przebudowana ul. Leśna i jednocześnie 

wykonywany łącznik. Powiatu nie stać i nie ma potrzeby, aby przebudowywać Leśnej                    

w standardzie pozwalający przenieś ruch autostradowy, są to koszty olbrzymie - koszt ok.           

15 mln.  złotych. Przygotowywane porozumienie z GDDKiA miało kilka założeń, podstawowym 

było sfinansowanie przebudowy przez GDDKiA czasowość tego zjazdu określaliśmy na 4 lata, 

żeby zmotywować do budowy właściwego łącznika na którym właśnie decyzja środowiskowa się 

rodzi. Do tej pory taka wersja wydarzeń była przewidywana, a z tego co słyszę, jest nowa 

koncepcja i nowy pomysł. Z naszej strony powiatu, była akceptacja takiego właśnie stanu, że ul. 

Leśna służy jako łącznik tylko czasowo przez te 4 lata, natomiast co do właściwego zjazdu ul. 

Leśną z naszej strony akceptacji nie będzie, ponieważ miasto i całe lata przeprowadzane 

konsultacje społeczne wskazywały na to, że wszyscy się skłaniają ku budowie łącznika tego, który 

jest projektowany w tej chwili, więc myślę, że Pan dyrektor jeszcze raz udzieli nam informacji 

skąd taka nowa zmiana planów?  

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków, jestem po rozmowie z Panem Dyrektorem Grygą i Dyrektorem GDDKiA        

w piątek o godzinie 15:00, przedstawiliśmy ten wariant Pana optymistyczny, że dokładamy 

kilkanaście milionów do ul. Leśnej i budujemy w ciągu 4 lat łącznik docelowy. Stanowisko naszej 

centrali na piątek jest takie - po pierwsze jakie są podstawy prawne do dołożenia pieniędzy 

GDDKiA do drogi powiatowej, nie jest naszym interesem kilkanaście milionów złotych 

dokładania na 4 lata po to, żeby budować za kilkadziesiąt milionów docelowo łącznik. Zatem 

proponujemy, że wybudujemy łącznik nawet w ciągu tych 4 lat docelowy obok, ale już bez 

dokładania pieniędzy do drogi ul. Leśnej, ewentualnie jeżeli mamy dołożyć i dostosować ulicę 

Leśną do ruchu cięższego niż było przewidziane do tej pory, to nie widzimy podstaw do tego 

żebyśmy budowali łącznik docelowy obok. Trzeba wyjść od początku.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa, w związku z tym tutaj dzisiaj 

dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy. Może nastąpić taka sytuacja, po zakończeniu budowy 

tego odcinka do Brzeska po prostu w Brzesku zjazdu nie będzie.  

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
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Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że jest również zaszokowana tą 

informacją. Na jakiej podstawie przeprowadzaliście dotąd rozmowy na temat ewentualnego 

czasowego zjazdu ul. Leśną, były tak zawieszone w powietrzu i nagle ktoś się obudził, że nie ma 

podstaw prawnych żeby dołożyć funduszy do remontu i przystosowania drogi dla potrzeb 

czasowego zjazdu - tego nie rozumiem. Proszę nas nie stawiać w takiej sytuacji, że my kolejny 

raz mamy dokonać wyboru, bo my już kiedyś podjęliśmy taki wybór w związku z tym wyborem 

mieliśmy bardzo dużo nieprzyjemności i niesympatycznych sytuacji, a stawianie nas ponownie 

w sytuacji, że znowu mamy dokonać wyboru jest to bardzo nieeleganckie. Mam wątpliwości, czy 

jeżeli ul. Leśna zostanie wyremontowana ze środków GDDKiA, a zostanie zrobiony zjazd ten 

proponowany nowy, czy on faktycznie zostanie zrobiony na moment kiedy autostrada dojdzie do 

Brzeska? Co się stanie jeżeli nie zdążymy ze zjazdem? Zamkniemy wjazd do Brzeska? 

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków, 15 milionów na przebudowę drogi ul. Leśnej to jest jedna czwarta kwoty 

którą  musimy zapłacić za zjazd docelowy. Nie stać nas w tej chwili i na to żeby wypłacić jedną 

czwartą kwoty i na Leśną i na zjazd autostrady. Nikt nie powiedział, że nie chcemy zjazdu 

docelowego, chcemy wybudować zjazd z autostrady docelowy i może być sytuacja taka że przez 

pewien okres czasu rok lub dwa będzie odbywać się ruch ul. Leśną, natomiast chcemy 

wybudować zjazd docelowy.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, nie wyobrażam sobie jako mieszkaniec jak przez jakiś 

czas ul. Leśną, która wygląda jak wygląda, będzie się odbywał czasowy zjazd z autostrady w tym 

stanie jakim jest.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa, ul. Leśna w takim stanie w jakim jest 

czyli bez przebudowy nie może nawet na dzień służyć jako zjazd z autostrady, ona nie ma 

żadnego parametru, nie ma szerokości, nie ma nośności, nie ma chodników, nie ma ekranów, 

nie ma przejścia dla pieszych, świateł i można było by tak wymieniać. Jeśli ul. Leśna jest nie 

przebudowana, nie może być zjazdem z autostrady nie na rok ani na dwa lecz nawet na tydzień. 

Radny Edward Knaga, oczytał następującej treści pismo i zarazem interpelację w imieniu 

swoim, radnego Bogusława Babicza oraz radnego Tadeusza Pasierba. „ W dniu 25 maja 2011 

roku podczas zebrania Zarządu osiedla Kopaliny - Jagiełły w punkcie omawiającym 

zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu pojazdów i pieszych w związku                      

z modernizacją ul. Leśnej oraz po oddaniu odcinka autostrady Szarów- Brzesko okresowego 

(4 - letniego pełnienia) w ciągu tej ulicy ruchu tranzytowego - Zarząd Osiedla, biorąc pod 

uwagę odczucia związane z bezpieczeństwem 80 % mieszkańców spośród 3900 

zamieszkałych w osiedlu postanawia i wnioskuje: 

Z uwagi na duże nasilenie i natężenie ruchu, w sytuacji, gdy ulica o której mowa powyżej 

stanie się tymczasowym zjazdem z autostrady (obliczonym na 18000-23000 pojazdów na 

dobę) a może nim być nawet przez dłuższy okres czasu niż zakładany przez GDDKiA, 

przychyla się do opinii społeczeństwa, że nie jest możliwym skierowanie całości mchu 

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
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tranzytowego z autostrady ulicą Leśną. W związku z powyższym Zarząd Osiedla wraz z 

radnymi zamieszkałymi w tym osiedlu stoi na stanowisku, iż po modernizacji ulicy Leśnej 

przewidywanej w dniu oddania odcinka autostrady do węzła Brzesko należy:  

1. Na odcinku od ulicy Gajowej do drogi A4 dopuścić do eksploatacji ruch tranzytowy  

pojazdów nieprzekraczających   3,5    tony   masy   całkowitej,   wyjątkowo    po    spełnieniu 

parametrów ciężarów nie większych niż 10 ton masy całkowitej. 

2. Zastosować system ekranów akustycznych chroniących tymczasowo strefy zabudowy (jako 

tymczasowy) do momentu oddania I- go odcinka zachodniej obwodnicy Brzeska. 

3. Wnioskujemy przed dopuszczeniem ruchu tranzytowego o opracowanie przez inżynierię  

ruchu   koncepcji jaką spełnić mają ulice gminne przebiegające przez osiedle oraz odcinek od  

ulicy Leśnej do ronda na ulicy Mickiewicza. Związane jest to z obawami społeczności o małej  

drożności i przepustowości ruchu na odcinku ulica Leśna- rondo na ulicy Mickiewicza  

i zakorkowaniem wymienionego odcinka. 

4. Zarząd osiedla na bieżąco śledzi poczynania władz powiatu i gminy zmierz ające do jak 

najszybszego wdrożenia zadania budowy Zachodniej obwodnicy miasta wraz z prośbą o 

wykorzystanie wszystkich możliwych środków zakończenia l- go etapu w planowanym 2015 

roku przyjętym z ufnością przez społeczeństwo. Treść mniejszej interpelacji kierujemy do 

Starostwa i Rady Powiatu.”  

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków, docelowy łącznik wraz z projektowanym wylotem na Nowy Sącz, jest to 

bardzo duża i dodatkowa inwestycja dla Brzeska jest to ok. 60 mln. złotych. Niestety jest mi 

bardzo przykro, że pieniądze nie są w Krakowie tylko w Warszawie, a nie mamy pieniędzy żeby 

zrobić jedno i drugie. Jeżeli dojedziemy do jakiegoś porozumienia to ja myślę, że w 2015 roku 

jest szansa, tylko musimy się zdecydować co robimy.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa, stwierdził, że GDDKiA oddział  

w Krakowie trzyma naszą stronę i chcą pomóc - zarówno dyrektorzy jak i inżynierowie są 

zainteresowani i porozumienie o którym mówiłem wcześniej mam nadzieję, że zostanie 

podpisane. Kwestia ul. Leśnej jest na etapie uzyskania pozwoleń, jest gotowa profesjonalnie 

wykonana dokumentacja na drogę, która spełnia wszystkie warunki, państwa propozycje zostały 

tam umieszczone, światła na ul. Wiejskiej. Powiat zlecił przygotowanie projektu, jesteśmy  

w zasadzie gotowi, brakuje tylko finansowania. Powiat zdeklarował się na kwotę na 2 miliony 

złotych, a sama kwota jest bardzo duża.  

Radny Jerzy Gawiak, przedstawił sprawę płynności ruchu na A4, obecnie przy dużym 

natężeniu cały ruch przenosi się na boczne ulice. Zapytał czy będzie jakaś poprawa na tej 

drodze? 

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków, poinformował, że światła w Jadownikach zostały wykonane na wnioski 

samorządu, te światła mają przede wszystkim na celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Żadne 

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
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światła nie poprawiają płynności ruchu. W przypadku wykonania zjazdu w Brzesku, odcinka 

Szarów - Brzesko ruch rozłoży się mniej więcej 60% na Nowy Sącz, 40 % na Tarnów. Docelowo 

płynność ruchu poprawi dopiero wybudowanie całej autostrady.  

Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że nasz odcinek ma wyjątkowego pecha. Nawiązał do 

radnego Knagi, który przedstawił stanowisko. Tą zgoda którą wypracowali będzie musiała być 

zmodyfikowana w związku z dzisiejszymi nowymi informacjami w tej sprawie. Jego zdaniem jest 

wszystkie wysiłki finansowe trzeba będzie jak najszybciej docelowy zjazd między Brzeskiem,        

a Jasieniem wykonać, ponieważ praktycznie nie ma innego wyboru. W sprawie ul. Leśnej 

doprowadzić do takie stanu, aby mógł się tam odbywać płynny ruch samochodów osobowych, 

ruch lokalny, osiedlowy, wybudować chodnik przynajmniej z jednej strony i to dla mieszkańców 

będzie w zupełności wystarczające przy takim ruchu jakie się teraz odbywa.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa, podzielił zdanie radnego Bogusława 

Babicza. Przedstawił koncepcję przebudowy ul. Leśnej i koszty, które powiat jest w stanie 

wykonać.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że dla niego nie ma alternatywy 

ponieważ będzie robił wszystko, aby powstał docelowy zjazd i prowadzić będzie takie działania. 

Poprosił obecnego dyrektora, aby przyspieszył te prace. Rozwój Brzeska zależy od tego czy 

będzie zjazd i to jest rozwój na kilka najbliższych lat. Ten kierunek działań powinniśmy 

kontynuować.  

Radny Edward Knaga, zapytał czy można odwrócić pewne sytuacje i zacząć przynajmniej  

z jednej strony budowę chodnika wzdłuż ul. Leśnej ponieważ wzmoże bezpieczeństwo pieszych.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa o remoncie ulicy Leśnej trzeba myśleć, 

ale w momencie kiedy firma zakończy pracę na autostradzie, oni w tej chwili mają 

odpowiedzialność cywilną, mają obowiązek utrzymywania tej drogi, oni są władającymi tą 

drogą. Po zakończeniu tych prac, po zakończeniu ruchu ciężkiego jest to do wykonania, bez 

konieczności poszerzenia jezdni ponieważ nie ma takiej potrzeby na drodze osiedlowej.  

Radny Edward Knaga, czy zasadnym będzie aby rondo między A4, a ul. Leśną budować?  

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków rondo jest pewne na 90% że wybudujemy.  

Radny Leszek Klimek, poinformował, że jako sołtys wsi Jasień jest do dyspozycji.  

Poinformował o sprawie Grądów i spraw wodno-prawnych. Poruszył sprawę pisma, które wysłał 

do GDDKiA nie uzyskując żadnej odpowiedzi. Dodał również, aby wykonać bezpieczne dojście 

do ul. Topolowej oraz oświetlenie w Jasieniu, żeby można było bezpiecznie chodzić, 

uzasadniając, że tyle osób już zginęło na tej drodze.  

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków poinformował, że przekażę tą sprawę do właściwej komórki, ponieważ sam 

czym innym się zajmuje. W sprawie odwodnienia, zgłosi się do Pana sołtysa nasz pracownik, aby 

uzyskać za pośrednictwem Pana 20 zgód na doprowadzenia rowu w Grądach do odmulenia.  

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
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Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek,  przedstawiła propozycje, aby wystąpić do wszystkich 

posłów ziemi tarnowskiej, Ministra Infrastruktury, aby zjazd z autostrady został szybko 

wykonany.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że również chciał taką inicjatywę podjąć 

tuż po toczącej się dyskusji.  

Radny Adam Smołucha przedstawił, że przez tyle lat toczyły się spory w tej sprawie, a dziś 

dowiaduje się nowych zupełnie rzeczy. Uważa, że wie iż Państwo boryka się z problemami i musi 

temu sprostać.  

Mieszkaniec ul. Wiejskiej w Brzesku, przedstawił stanowisko mieszkańców z ul. Leśnej  

w Brzesku oraz sąsiadującej ulicy Wiejskiej, jak wygląda ruch tymi drogami. Poinformował, że 

ruch jaki jest na tej ulicy równa się z ruchem na A4, auta jeżdżą na obcych rejestracjach z dużą 

prędkością. Uważa, że powinno zależeć wszystkim na bezpieczeństwu mieszkańców.  

Pan Styrna członek Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły, podziela stanowisko radnych: 

Edwarda Knagi, Bogusława Babicza oraz Tadeusza Pasierba. Poinformował o bardzo złym stanie 

nawierzchni dróg, pozapadanych poboczach, ruchu TIR-ów. Stwierdził, że nie można wyjechać  

z drogi podporządkowanej z ul. Poprzecznej. Dodał, że ma ogromne pretensje do Pana Starosty, 

do Policji, o braku zainteresowania- miało być pobocze wykonane i nic nie jest zrobione. Zażądał 

by zjazd wykonać i spieszyć się z dokumentacją, aby realizacja była taka by skończyć odcinek na 

koniec 2013 roku.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa drogę wykorzystuje firma która buduje 

autostradę i w tej umowie jest obowiązek utrzymywania drogi na bieżąco. Gdyby chwilowo ruch 

odbywał się ul. Leśną to dla Państwa potem by została piękna nowa z szerokimi chodnikami 

ulicami to nie jest inwestycja którą może powiat zrobić. W tej sytuacji kiedy tam zjazdu nie 

będzie ani ja ani Pan Wołczyński nikt z Rady Powiatu nie zdeklaruje Państwu takiego standardu 

w wykonaniu powiatu, my mamy 256 km w 7 gminach i wszędzie staramy się wykonać po 

„kawałku” chodnika. Do czasu zakończenia tego etapu budowy autostrady ten ruch taki będzie     

i nic na to nie poradzimy.  

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków poinformował, że czas ucieka musimy wypracować jakieś wyjście z sytuacji, 

realia finansowe są jakie są, staramy się w Warszawie bardzo walczyć o jak najwięcej. Pieniędzy 

nie przybywa tylko ich ubywa, musimy ratować to co da się jeszcze uratować i na coś się 

zdecydować.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił opinię z 3 września 2008 r. która 

została przekazana GDDKiA przez Burmistrza Brzeska. Przewodniczący dodał, że z dyskusji 

jasno wynika, że bezwzględnie podtrzymujemy ją jako docelowe i jedyne rozwiązanie, dlatego 

żeby nie było żadnych wątpliwości jeszcze raz odczytał wypracowaną opinię i stanowisko w 

sprawie autostrady i poddał ją pod głosowanie:  

 
 
     

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
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O P I N I A Nr X/3/ 2011  
 
    Rady Miejskiej w Brzesku 
    z dnia 31 maja 2011 roku 
 
 w sprawie: lokalizacji łącznika zjazdu z autostrady do drogi 
     krajowe j Nr 4 
    /stanowi załącznik do protokołu/  
 
 
Głosowano jednogłośnie przy 19 obecnych.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść wypracowanego apelu 

do posłów ziemi tarnowskiej, Premiera Rządu RP, Ministra Infrastruktury, Marszałka Sejmu 

RP. Poinformował, że cała dyskusja w tym temacie jest uzasadnieniem tego apelu. Dobrej woli 

Panu Dyrektorowi zarzucić nie możemy, ponieważ starali się środki na obydwa rozwiązania 

pozyskać. Jak widać potrzebne są tylko decyzje polityczne, mogę ubolewać że nie ma dzisiaj na 

sesji naszych brzeskich posłów, zwłaszcza Pana Posła Jana Musiała, który jest  

w opcji rządzącej i powinien dzisiaj być i dyskutować z nami.  

Radny Bogusław Babicz, poinformował, że warto ten apel przekazać do posłów ziemi 

nowosądeckiej.  

Radna Maria Kądziołka zawnioskowała, aby apel skierowany był do połów ziemi 

małopolskiej. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał treść apelu w sprawie budowy łącznika 

zjazdu z autostrady do drogi krajowej Nr 4. w sprawie pozyskania środków. 

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa poinformował, że przychyla się do tego 

apelu. Wyraził niezadowolenie z ministerstwa- zapytał, czy ma sens wybudowanie autostrady      

z której się nie da zjechać?! Na to pytanie powinno sobie odpowiedzieć ministerstwo.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - najpierw były środki my podjedliśmy opinię, 

następnie pojechaliśmy do GDDKiA i okazało się, że tych pieniędzy nie było na łączniki. 

Następnie rozpoczęliśmy batalie, aby znalazły się środki. Znalazły się środki na dokumentację      

i teraz walczymy o pieniądze na ten zjazd - jest duża szansa, że na zjazd główny pojawią się 

pieniądze. My cały czas walczymy o te pieniądze, aby jak najszybciej to się rozpoczęło. Myślę, że 

dzisiejszy apel będzie wsparciem naszych działań, które prowadzimy od paru miesięcy, kilka 

miesięcy temu GGDKiA wystąpiła o środki na ten zjazd docelowy.  Przedstawił Dyrektorowi 

GDDKiA problem zniszczonych dróg podczas budowy autostrady.  

Radna Anna Lubowiecka, zaapelowała w sprawie zniszczonych dróg i rowów przez budowę 

autostrady w Szczepanowie.  

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków umowa między zarządcami dróg a wykonawcą zostały podpisane, to że 

wykonawca zszedł z placu budowy nie znaczy, że on zniknął.  Jest to umowa cywilna, którą 

należy egzekwować, na drodze prawnej. Dokładamy staranności aby dopilnować zapisów 

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
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umownych. Odpowiadając na wcześniejsze zapytania mieszkańca- Egzekwowanie od kierowców 

prędkości, kultury jazdy, przekraczanie tonażu- nie należy do GDDKiA, należy to do policji. Nie 

chronimy żadnych wykonawców, mają oni się poruszać zgodnie z kodeksem.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa toczą się rozmowy z firmami które 

miały podpisane umowy na drogi powiatowe, te drogi zniszczyły. Jedna z firm NDI, czekamy aż 

odeślą porozumienie, ale na 90% mogę powiedzieć, że porozumienie zostanie podpisane 

ponieważ, zostało wynegocjowane w okolicach połowy kwoty, która jest potrzeba, aby odtworzyć 

do stanu bardzo dobrego, drugą firmę wystąpiliśmy z pismem procesowym, jeśli na niego 

odpowiedzą pozytywnie to sprawa zostanie skierowana do sądu. Procesy mogą trwać nawet kilka 

lat, a drogi są w stanie złym tu i teraz i trzeba je naprawiać. Chciałbym zapewnić, że jeśli firma 

NDI z tego porozumienia, które w najbliższych dniach podpiszemy i się wywiąże, to tak wynika   

z harmonogramu prac, że do końca września drogi które zostały zniszczone w Gminie Borzęcin, 

Gminie Brzesko drogi powiatowe zostaną odbudowane i w takim standardzie na pewno nie 

gorszym niż było przed rozpoczęciem autostrady, a mam nadzieję, że lepszym. Co do nowych 

umów, skierowaliśmy pismo do GDDKiA oraz ministerstwa również, aby były lepsze 

zabezpieczenia, w momencie kiedy zostanie wyłoniony nowy wykonawca mamy nadzieję, że uda 

się podpisać skuteczną umowę, chcemy aby to były gwarancje bankowe czy wadium, żeby 

później nie szukać wykonawcy tak jak to robimy z firmą NDI, martwiąc się czy te pieniądze do 

nas trafią.  

Marian Czarnik Sołtys wsi Wokowice odczytał treść pisma jakie wypracowali  

z mieszkańcami : 

„My mieszkańcy Wsi Wokowice jesteśmy oburzeni zatrzymaniem budowy autostrady 

przebiegającej przez naszą miejscowość. Droga gminna w stronę Biadolin została rozjeżdżona, 

rowy odwadniające zniszczone, wyburzony został most na rzece Uszwicy, co zaowocowało 

brakiem połączenia z centrum miejscowości, wielkim niebezpieczeństwem dla mieszkańców, 

którzy wraz z dziećmi szkolnymi przeprawiają się przez rzekę, wspinając się na nasyp kolejowy, 

przechodzą mostem kolejowym nieprzystosowanym do ruchu pieszego (zaznaczam, że jest to tor 

kolejowy łączący wschód i zachód Europy, gdzie oprócz pociągów towarowych i regionalnych 

kursują także pociągi Inter City pędzące z wielką prędkością przez ten most, co stwarza wielkie 

zagrożenie dla życia mieszkańców). Wybudowano most na rzece Uszwica bez żadnej kładki 

nawet dla przeprawy pieszych. Wielu naszych mieszkańców pracuje w Tarnowie i dojeżdżają do 

stacji kolejowej w Biadolinach. Ludzie Ci zostali pobawieni tego, do czego byli przyzwyczajeni 

przez długie lata, nikt nie będzie dojeżdżał drogą zastępczą, która wydłuża się od 1 km do 8 km. 

Podobna sytuacja jest z mieszkańcami mającymi pola uprawne za rzeką Uszwica, po prostu 

przestali je uprawiać. Kto zapłaci im odszkodowania, za ich straty gospodarcze, przecież od tych 

gruntów płacą podatki, a nie uprawiana przez nich ziemia się degeneruje. 

Ciężki transport, który w związku z budową autostrady przejeżdża przez naszą miejscowość 

wyrządził wielkie szkody w architekturze budowlanej. Mieszkańcom popękały ściany domów 
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mieszkalnych oraz budynków gospodarczych oraz ogrodzeń, na dzisiejszy dzień nie wiemy, kto 

zadośćuczyni za te szkody, kto zrobi oceni przydatność tych budynków do zamieszkania. 

Gospodarka wodna została naruszona. Wody gruntowe z miejscowości Szczepanów i Sterkowiec 

oraz z pasa autostrady zostały sprowadzone do rzeczki Uszewka, która nie jest przystosowana do 

odebrania takiej ilości wody, mimo, że jest projekt na jej regulację to w tym roku zabrakło 

środków na dalszą kontynuację regulacji przez Gminę. Grozi to podczas większych opadów 

zalaniem naszej miejscowości. 

My mieszkańcy Wsi Wokowice byliśmy cierpliwi, nie protestowaliśmy, znosiliśmy wszelkie 

uciążliwości związane z budową autostrady. Taka była potrzeba i społeczeństwo stanęło na 

wysokości zadania, ale cierpliwość nasza się skończyła, jesteśmy zbulwersowani, że nikt z nami 

nie rozmawia, nie odpowiada na nasze skargi i monity, jesteśmy przez urzędników Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli Wykonawcę traktowani jak intruzi. 

Co dalej, kiedy ruszy budowa autostrady, drogi gminnej oraz mostu na rzece Uszwica? Kto            

i kiedy naprawi szkody w budownictwie i infrastrukturze drogowej, kiedy zaczniemy żyć, jak 

ludzie w cywilizowanym kraju, kto nam pomoże? Kiedy wreszcie nasza gehenna się skończy? 

Szczycimy się tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a nasze społeczeństwo zostało potraktowane 

łamiąc wszystkie zasady prawa i demokracji europejskiej. 

To nie ten świat, kto w końcu podejmie jakąś rozsądną decyzję? Kto za to odpowie? Ludzka 

cierpliwość ma swoje granice.” 

Pan Tomasz Pałasiński - Zastępca Dyrektora ds. realizacji inwestycji GDDKiA 

oddział Kraków w sprawie mostku w Wokowicach zorganizujemy transport zastępczy dla 

mieszkańców do czasu odbudowy tego mostu przez nowego wykonawcę, który powinien być 

wyłoniony w październiku. W sprawie rowów, część zmieniamy a pozostałą część nie mogę 

obiecać, że przebudujemy wszystko dookoła ponieważ jest to poza liniami autostrady.  

Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa w sprawie remontu drogi Bielcza -

Waryś, my będziemy chcieli odbudować te drogi. Na ten moment chcemy doprowadzić do stanu 

dobrego tak, aby mieszkańcy bezpiecznie się poruszali. W kwestii chodników, wykonujemy 

chodniki tam gdzie jest to uzasadnione, tam gdzie są szkoły, przedszkola, gdzie jest duży ruch. 

Wykonujemy odcinki tam gdzie gmina wskaże, bo gmina daje 50% w tym roku kilka tych 

chodników jest zrealizowanych m.in w Szczepanowie, związany z ruchem autostradowym. 

Chodniki są potrzebne, bo poprawiają bezpieczeństwo, ale chodniki są bardzo kosztowne            

w związku z tym planuje się je tylko tam gdzie są niezbędne i mają zapewnić bezpieczeństwo 

dzieci. W tym roku nie ma takiej możliwości, żeby chodnik był-pieniądze zostały już wydane ze 

strony gminy jak i powiatu. Można przystąpić do etapu projektowego i zyskania zgód.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podziękował Panu Tomaszowi Pałasińskiemu za 

obecność oraz Panu Staroście, następnie ponownie odczytał treść apelu w sprawie budowy 

łącznika zjazdu z autostrady do drogi krajowej Nr 4  i poddał go pod głosowanie: 

Apel Nr X/2/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 31 maja 2011r.  

http://www.krakow.gddkia.gov.pl/o-firmie/struktura/23-zastepca-dyrektora-ds-realizacji-inwestycji
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w sprawie budowy łącznika zjazdu z autostrady do drogi krajowej Nr 4  

/stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Apel został przyjęty jednogłośnie przy 19 radnych obecnych.  

 

Ad. 5.  Informacja na temat aktualnej sytuacji  cieków wodnych na terenie Gminy 

Brzesko objętych nadzorem przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przypomniał, że w ubiegłym roku wystąpiła           

w naszej gminie powódź, która wyrządziła wiele szkód. Wielokrotnie były podejmowane 

interwencje, składane wnioski w sprawie rzek, które są pod nadzorem WZMiUW, głównie  

o rzekę Uszwica, czy rzeka Grodna.  

Z-ca Dyrektora Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie Bożena Buczek posiadamy środki na utrzymanie i na wykonanie 

pewnych robót. Te środki które otrzymujemy na podstawowe prace, nie licząc na powodzie, bez 

inwestycyjnych robót  otrzymujemy 5 %  rocznie według potrzeb, a w tym roku otrzymaliśmy 

dodatkowe 5% na utrzymanie. Przedstawiła, że z oszczędności może uda się uzyskać dodatkowe 

środki na rzekę Uszwicę. Otrzymaliśmy 78 mln. to jest 20 % szkód powstałych na obiektach, te 

pieniądze zostały rozdysponowane. Z tych pieniędzy popowodziowych na rzekę Uszwicę żadne 

pieniądze nie będą przeznaczone, chyba że pod koniec roku jest taka możliwość z funduszu 

solidarnościowego zostaną przeznaczone jakieś dodatkowe pieniądze przesunięte z innych 

województw. Poinformowała, że nie pomogła specustawa, ona tylko się zawęziła do wykonania 

obwałowań, przepompowni, zbiorników retencyjnych, a nie rowów regulacyjnych, a głównie o to 

chodzi. Pani Kierownik dodała, że bardziej optymistyczną wiadomością jest to, iż powstała 

koncepcja zabezpieczenia zlewni rzeki Uszwicy. Suchy zbiornik ma przejąć pierwszym 

uderzeniem najgroźniejsze przepływy, żeby do Brzeska nie doszły.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - niedopuszczalną rzeczą jest, że w tym roku 

pewne prace chociażby porządkowe nie były wykonywane na naszych rzekach. Jest 

administrator rzeki, prace nie są kosztowne – nie wyobrażam sobie, żeby nie było cokolwiek 

wykonane z prac na tych rzekach. Byłem w stanie zrozumieć, że w ubiegłym roku były znacznie 

większe zniszczenia na innych rzekach i jakoś musieliśmy sobie poradzić. Zaapelował, aby 

wygospodarować środki i prace  wykonać po części na naszych rzekach.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że zgadza się z Burmistrzem i skoro 

nie ma na naprawy powodziowe, usłyszeliśmy że Brzesko nie jest przewidziane na naprawy 

stanu wód, pewnie gdzie indziej są większe zagrożenia, natomiast czy nie dało by się posprzątać 

na całym odcinku długości Uszwicy? Nie przypominam sobie, żeby koryto rzeki kiedykolwiek 

było czyszczone.  

Z-ca Dyrektora Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie Bożena Buczek, stwierdziła, że prace zostały wykonywane  
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w miejscowości Bucze, Jasień, Poręba Spytkowska, Jadowniki, Brzesko. W tym roku jest 

przeznaczone jako utrzymanie na wykonanie : udrożnienie koryta prace konserwacyjne na 

potoku Grodna, Mokrzyska potok Uszewka jest to w planie przyjęte, 150 tysięcy jest na 

utrzymanie tego rejonu. Dodała, że nie mają własnej ekipy na wysprzątanie tylko musi być 

przetarg. Prawnie rzeki nie mają wyznaczonej linii brzegowej oraz nie ma wyregulowanych 

stanów prawnych. Jedynie co może być zrobione, to wymaga to sprawdzenia przez sołtysów map 

do kogo działki należą, przez których koryto płynie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - 31 marca było wysłane pismo  

w sprawie wysprzątania rzeki. Przede wszystkim chcieliśmy alby zostało wysprzątane, nie są to 

kosztowne zadania, a myślę, że wygospodarujecie środki, aby te prace wykonać. Zdajemy sobie, 

że przepisy które obecnie są, nie pozwalają na szybkie i sprawne prace w tym zakresie, ale mam 

nadzieję, że rozwiążecie to w jakiś sposób. W ubiegłym roku prace które miały być wykonane, 

nie zostały zrealizowane, a my z niczego nie zrezygnujemy a wręcz prosimy o więcej.  

Sołtys wsi Wokowice Marian Czarnik, poinformował, że nie jest pocieszony wypowiedzią 

pani Dyrektor, że nic się nie będzie robiło na rzece Uszwicy. Na terenie Wokowic, rzeka jest 

bardzo zaniedbana, rok po powodzi dalej szkoda jest nie naprawiona, jest wyrwane nadbrzeże 

na dosyć dużym odcinku. Od kiedy jest sołtysem nic nie zostało wykonane w Wokowicach, przy 

wzroście wody na Uszwicy drzewa się krzyżują i tworzą zatory – wymaga to szerszego spojrzenia 

na sprawę i na pewno będzie potrzebny cięższy sprzęt. Oby w tym roku nie było powodzi, bo 

przez nie wyregulowane koryta i zanieczyszczenia zaleje nasze miejscowości. Poprosił, aby 

szukać środków i monitować tak, aby na terenie Gminy Brzesko rzeka Uszwica była robiona. 

Dodał, że na terenie Gminy Borzęcin, cały czas jakieś prace się wykonują, a przez 30 lat na 

terenie Wokowic nie zrobiono nic, a jest to dosyć duży odcinek rzeki.  

Z-ca Dyrektora Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie Bożena Buczek wały są na gruntach prywatnych, taki jest stan 

prawny i przepisy i nic na to nie poradzę, to są takie absurdy. Może Pan sprawdzić prawo 

wodne. Proszę konkretnie, że działa o numerze, taki obręb, wystąpić do gminy o wycięcie drzewa 

ja wydaję pozytywnie opinię, i to jestem w stanie wykonać. Rozumiem, że jest źle, ale wszędzie    

w naszym województwie tak jest.  

Radna Maria Kucia, przedstawiła problem rzeki Uszwicy w Brzesku, od 50 lat nie widziała 

nikogo kto by czyścił dno Uszwicy i zakrył te ubytki co w poprzedniej powodzi w 1997 roku 

zostało wyrwane. Po ostatniej powodzi w 2010r. trzeba uporządkować ten teren.  

Radny Adam Smołucha, poinformował, że również aby Pani Dyrektor przyjęła do 

wiadomości miejscowość Jadowniki. Jest to miejscowość przez którą przebiega rzeka Uszwica, 

stan tej rzeki wymaga pilnych prac, mamy 21 wiek, a stan wód daje wiele do życzenia, dodał 

również, że na dzisiejsze posiedzenie sesji przygotował interpelację w tej sprawie w punkcie dot. 

interpelacji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - mamy czyste miasto, walczymy  

z nielegalnymi wysypiskami, edukujemy młodzież, cały czas podejmujemy działania, aby gmina 
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była czysta, natomiast te nasze potoki i rzeki, których nie jesteśmy administratorami są                

w opłakanym stanie. My prawnie nic nie jesteśmy w stanie zrobić, możemy wesprzeć Państwa 

działania, ale pewne prace muszą zostać wykonane.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że ciężko słyszeć takich wiadomości o wysprzątaniu 

rzek, a nie mówiąc już o konkretach o których chciałem zapytać. W ubiegłym roku na terenie 

Jadownik zostało wysprzątanych kilkaset metrów tych brzegów. Na terenie Jadownik przy rzece 

Uszwicy jest problem z wysypiskiem śmieci nielegalnym, dlatego, ponieważ zniszczone brzegi tej 

rzeki od lat nie były remontowane. W sprawie wypowiedzi Pani o tym, że sołtysi mają sprawdzać 

jakie drzewa wyciąć itp. wydaje mi się, że kolejność powinna być nieco inna - to Pani pracownicy 

powinni sprawdzić  i  zakwalifikować, ponieważ znają się na tym, a następnie my sołtysi danych 

miejscowości, dojdziemy z tymi właścicielami do porozumienia. Zapytał w poniższych sprawach: 

„W związku z wyznaczeniem na rzece Grodna trzech miejsc, które w pierwszej kolejności 

należałoby pilnie przebudować, naprawić, zabezpieczyć, tj. most przy ulicy Prokopa, oberwany 

brzeg za SP Nr 1 i umocnienie brzegu na ul. Środkowej. Chciałbym zapytać czy przewiduje Pani 

wykonanie tych prac jeszcze w tym roku? Może przynajmniej jednego z tych miejsc? Również na 

rzece Uszwicy wzdłuż drogi dojazdowej do pól na wschód od ul. Wschodniej jest takie miejsce, 

gdzie zniszczone brzegi powodują osuwanie się drogi. W miejscach tych powstało dzikie 

wysypisko śmieci, a zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach Roz. 3 art.5 

to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku. Dlatego proszę 

również o odpowiedź jak zamierzają Państwo rozwiązać ten problem, a nie jest to sprawa nowa. 

Chciałbym również zapytać kiedy rozpoczniecie Państwo prace związane z konserwacją, wycinką 

drzew, usuwaniem zatorów (przy ulicy Grodzkiej – od maja ubiegłego roku) przy ul. Grodzkiej 

tej powiatowej i gminnej wody rzeki powodują obsuwanie się dróg. Czy uczestniczycie Państwo 

w usuwaniu tych zniszczeń? 

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że jest przewodniczącą komisji GKiOŚ, 

zorganizowała spotkanie z nadzorem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, padło wiele 

wniosków i skierowanych pism i rozpłynęły się gdzieś, poruszyła sprawę śmieci, które leżą na 

rzece Uszwicy stanowią one zagrożenie nie tylko ekologiczne, ale również przede wszystkim 

spiętrzenia wody.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że wiele osób tak naprawdę nie zna jaka jest 

procedura, uważa, że sami mieszkańcy wyszli by sprzątać tylko wychodzą z założenia „to nie 

moje” w tym przypadku jest Państwa, a to się nawarstwia przez lata, czy niemożna by było 

zaproponować procedur i dostarczyć mieszkańcom, aby z własnej inicjatywy mieszkańcy chcieli 

by się włączyć, są chętni do pracy,  zapytał czy jest taka możliwość techniczno-prawna, aby 

osoby które są zainteresowane pozyskali np. drzewa z rzeki?! 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zielonka Antoni Staszczyk, przedstawił sprawę 

wycinki drzewa na jego Osiedlu przy rzece Uszwicy, dodając że wypowiedź Pani Dyrektor 

potwierdziła jego obawy, że w tym roku nie będą nic robić na terenie Brzeska z powodu braku 
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pieniędzy, dodał, że nawet gdyby były pieniądze to też by nic nie robili dlatego, że wszystkie te 

drzewa rosną nie w lustrze wody i nie macie podstawy prawnej, więc jakie jest wyjście – 

zaproponowała jakby Pani Dyrektor coś doradziła czy jakiś ekspert z wydziału przeszedłby 

wzdłuż koryta i ustalił, które drzewa są do usunięcia, które w kwestii właściciela posesji, 

ponieważ taka sytuacja nie może trwać dłużej.  

Radny Leszek Klimek, poinformował, że na jego terenie miejscowości Jasień również 

przebiega rzeka Uszwica i dodał, że zgadza się z jego poprzednikiem. Dodał, że wystosuje pismo 

stosowne, dlatego że rzeka Uszwica na terenie Jasienia robi bardzo duże szkody nie tylko rzeka 

Usznica, ale również potoczki.  

Z-ca Dyrektora Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie Bożena Buczek poinformowała, że już udzieliła informacji  

w sprawie procedury wycinek drzew - rzeka nie jest tak jak płynie fizycznie, tylko zgodnie  

z prawem tak jak jest zajęta przez działkę naniesioną u Was w powiecie na mapach. 300 zł za 

ustalenie granicy działki, to są prace geodezyjne, które trzeba ustalić. W sprawie śmieci - rzeka 

nie produkuje śmieci, produkują ją ludzie. Jeśli będę miała środki na geodetę to wniesie linię 

brzegową. Potrzeby są takie a nie inne ja tylko wskazałam co na dzień dzisiejszy, proszę  

o zwiększenie nakładów na utrzymanie rzeki i potoków, jeśli środki przyjdą a Pan Wojewoda 

powie, żeby środki zwiększyć na rzekę Uszwicę tak się stanie. Przedstawiła jakie prace zostały już 

wykonane.  

Radny Jarosław Sorys, dodał, że nie pytał o prace, które trwały półtora dnia tylko  

o konkretne rzeczy, o przebudowę mostu, zagrożony odcinki który jest na ul. Środkowej  

w Jadownikach - nas woda zalewa, a Państwo się chwalą, że przez pół dnia 4 pracowników 

uzbierało 25 worków śmieci.  

Z-ca Dyrektora Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie Bożena Buczek pieniędzy na żadne prace inwestycyjne na dzień 

dzisiejszy nie ma, a budowę mostu zarząd melioracji nie będzie budował, bo most nie należy do 

budowa powierzchni gładkich, ciągu pieszego należy to do właścicieli drogi, przejazdu, dojazdu 

itd. my nie możemy wejść w teren, bo pan jako gospodarz terenu pozwoli wziąć naprawić np. 

drogę bo tak się panu podoba, musi Pan mieć dokumentację.  

Radny Jarosław Sorys, czy Państwo możecie zaznaczyć te drzewa, które kwalifikowałyby się 

do wycinki? 

Z-ca Dyrektora Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie Bożena Buczek – Pani Anna Korpała ma z przeglądu wykaz, można 

się zgłosić do Pani bezpośrednio do wglądu.  

Radny Jerzy Gawiak, zapytał - na rzece Grodnej w Jadownikach w jednym miejscu, jest 

zawężenie przez właściciela koryta Grodnej, przy ostatniej powodzi pokazało, że robi się tam 

spiętrzenie wody, czy będzie coś robione w tym kierunku?  

Kierownik Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych Pani Anna Korpała, jest ujęty jako odcinek do inwestycji, na ten odcinek musi 
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być sporządzona dokumentacja, tego nie da się wykonać jakimś doraźnym zabezpieczeniem. 

Jest ujęty i oszacowany również przy ul. Prokopa w Jadownikach też jest ujęty.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, nasunął się radnej wniosek, że w momencie zagrożenia  

„śmieci mamy zjeść i popić wodą?! „Z tej całej dyskusji która trwała, to właściwie nie padły  

z Państwa strony deklaracje, nie mówię o tym roku, ale może za dwa lata, mieszkańcy czekają od 

lat, a Pani nie widziała co się działo w momencie kiedy woda wylała, zwłaszcza zanim jeszcze 

wylała. Co musiała gmina udźwignąć na swoich barkach i czego gmina dzięki temu że pokryła 

różne koszty.  

Z-ca Dyrektora Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie Bożena Buczek nie ma u nas akcji takich, że zmuszę Pana Dyrektora 

żeby poszedł zbierać śmieci, po prostu musimy mieć środki na to. Wszystko rozbija się o środki, 

można z czegoś zrezygnować, obiecać ale to są obietnice bez pokrycia, bo nie ma na to pieniędzy. 

Ma być reorganizacja, ja nie wiem czy my w ogóle istnieć będziemy, my musimy planować tylko 

z roku do roku. Mogę zabrać dzieci przyjadę i wyzbieram na kilometrowym odcinku śmieci tyle 

mogę obiecać, bez kosztowo.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, podsumowała,   

w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo mało było wykonywanych prac związanych  

z bezpieczeństwem a dot. to między innymi rzeki Uszwicy jak i potoków. Muszą zostać podjęte 

stosowne działania, które doprowadzą do tego, że będzie stan zadawalając, że przy najbliższych 

opadach, gdy wzroście poziomu wód nie nastąpi przerwanie wałów i kolejna powódź. Zwrócę 

uwagę na jedną sprawę, nie ma uregulowanego stanu prawnego niektórych działek i wałów. 

Musimy podjąć działania, a Państwo przede wszystkim, które doprowadzą do tego, że będziemy 

czuli się bezpieczniej, a każde drzewo, które rośnie w wale, stanowi potencjalne 

niebezpieczeństwo, każde drzewo które tam jest powoduje zatrzymywanie wody w trakcie 

powodzi oraz rzeczy które rzeka przynosi.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, podziękował Pani 

Dyrektor Bożenie Buczek za przybycie oraz Pani Kierownik Annie Korpała, ponieważ ta dyskusja 

była długo oczekiwana. Wszystko rozbija się o środki pieniężne. Nasunęła się refleksja po 

dyskusji „jak umiesz liczyć, to licz na siebie” będziemy musieli liczyć na siebie, ale bez względu 

na to, prosimy mimo wszystko o przychylność naszych problemów i ich rozwiązanie. 

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka zaprosiła radnych na 

dzisiejszy Dzień Matki i Dzień Ojca, który organizuje Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”, na który 

zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Brzeska, włącznie z dzieciaczkami do Cech Rzemiosł Różnych 

na godzinę 16:00, oraz na 19:00 uroczystą Majówkę, która zostanie odprawiona przy Figurce 

przed blokiem nr 14.  na Osiedlu Ogrodowa.  

Przerwa w obradach od 13:20- 13:50.  

Ad. 6.  Interpelacje radnych.  

Interpelacje zgłosili:  
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Radny Krzysztof Bogusz, w montaż słupów reklamowych: Dziękuję za uprzątniecie 

plakatów wyborczych w większości wskazanych lokalizacji (zostało jeszcze kilka na osiedlu 

Jagiełły na komorach trafo). Przy tej okazji chciałbym się zwrócić w wnioskiem o wprowadzenie 

wzorem innych miast plakatowania na słupach ogłoszeniowych tylko za odpłatnością – pozwoli 

to na uporządkowanie spraw z plakatowaniem, a równocześnie będzie źródłem   dodatkowym 

źródłem wpływów z tytułu plakatowania.  Koszt okrągłego słupa reklamowego to koszt około 

1800 zł brutto. w sprawie wiat przystankowych- W nawiązaniu do dewastacji co najmniej  

3 wiat przystankowych na terenie Sołectw Sterkowiec, Wokowice i Jadowniki, jakie miały 

miejsce w ostatnim czasie zwracam się z wnioskiem o zastosowanie wzorem Gminy Tarnów wiat 

przystankowych z płyt stalowych. Koszt przystanku to około 6 000 zł (W przypadku Gminy 

Tarnów wykonała je firma Metalopastyka Bień Zenon - nr Tel. 603 111 871). Są one odporne na 

akty wandalizmu, a równocześnie mogą stanowić miejsca pod dodatkową płatną reklamę. Wiaty 

tego typu są estetyczne, trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości. w sprawach wiarygodności 

płatniczej firm biorących udział w przetargach organizowanych przez gminę 

Brzesko- Zwracam się z prośbą o informację, czy w związku z problemami jakie pojawiły się 

przy niektórych inwestycjach gminnych istnieje możliwość wprowadzenia zapisów 

pozwalających na eliminację nierzetelnych firm z postępowania przetargowego 

- Czy w związku z tym możliwy jest wprowadzenie zapisu do ogłoszeń o przetargach w których 

zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów danych i informacji. Czy możliwa jest kontrola firm np.           

w Biurze Informacji Gospodarczej? Ewentualnie wprowadzenie zapisów o konieczności 

gwarancji finansowych? Prezydent podpisał kolejną nowelizację prawa zamówień publicznych. 

Jej efektem jest dodanie do ustawy tylko jednego przepisu – oznaczonego jako art. 24 ust. 1 pkt 

1a. Zgodnie z nim, zamawiający będą mieli prawo wykluczać z postępowania wykonawców,         

z którym wcześniej rozwiązali lub odstąpili od umowy w sprawie zamówienia publicznego,           

z powodu okoliczności za które to wykonawca ponosił odpowiedzialność. w sprawach 

edukacji- Zwracam się z prośbą o informacje dotyczące następujących spraw:  

- czy znane są już wyniki testów 6-klasistów z terenu Gminy Brzesko i jak kształtują się one na 

tle średniej wojewódzkiej. 

Proszę również o informację, czy: 

- Gmina Brzesko jako organ prowadzący przygotowuje się do udziału w programie 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” – 

jakie szkoły wezmą udział w jego realizacji? 

- czy przedstawiciele szkół lub Wydziału Edukacji wzięli udział w konferencji "Nowoczesne 

technologie w szkole" organizowanej w maju w Krakowie (Krakowie (17.05)). 

- czy zaplanowano jakieś działania z okazji Dnia Dziecka (poza ofertą przygotowaną przez 

szkoły)? 

- czy Gmina Brzesko bierze udział w XVII SPORTOWYM TURNIEJU MIAST I GMIN 2011? 
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w sprawie programu Dni Brzeska- W związku z przedstawionym na Komisji Prawa 

Porządku Publicznego i Promocji programu Dni Brzeska zwracam się z wnioskiem                         

o przeniesienie prezentacji zespołów folklorystycznych z piątku (godz. 16.00) na niedzielę na 

analogiczną godzinę. W aktualnym programie niedziela nie jest jeszcze zagospodarowana,                

a można spodziewać się z pewnością większej frekwencji ze strony mieszkańców w niedzielne 

popołudnie, niż w dzień roboczy. Jeżeli to możliwe proszę o wzbogacenie programu Dni Brzeska 

o imprezy sportowe oraz np. akcję poboru krwi, prezentację sprawności policji oraz straży 

pożarnej. w sprawie budowy nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego -  

Zwracam się z wnioskiem o rozpoczęcie prac mających na celu budowę nowej strony 

internetowej Urzędu Miejskiego oraz poszerzenie ilości informacji dotyczących Miasta Brzeska, 

Miasta Szczepanowa, okolicznych miejscowości, oferty turystycznej itp.  

Wprowadzanie na stronie zmian wzorowanych np. na serwisach miejskich takich jak tarnow.pl 

czy też zielonagora.pl pozwoli na zwiększenie dostępu do informacji, a także wyeksponowanie 

szczególnie ważnych spraw. 

Oparcie systemu o nowoczesny system zarządzania treści usprawni również z pewnością pracę      

i pozwoli na dodawanie wiadomości z zakresu, kultury, sportu, ekologii, edukacji przez podległe 

urzędowi instytucje. Dodatkowo wprowadzenie takich rozwiązań jak kalendarium wydarzeń 

sportowych i kulturalnych pozwoli na zwiększenie zainteresowania ze strony mieszkańców, oraz 

lepsze zagospodarowanie ich czasu wolnego.  

Aktualnie sąsiedzi naszej Gminy zmodernizowali lub zapowiadają przebudowę swoich stron 

internetowych. Wśród lokalnych instytucji ciekawą stroną może pochwalić się Powiatowy urząd 

Pracy, który wprowadził również system powiadamiania smsowego o którym wspominałem na 

jednej z wcześniejszych sesji. Uważam, że również nasza Gmina powinna podjąć działania w tym 

zakresie. 

Radny Edward Knaga odczytał następująca wspólną interpelację w imieniu swoim, radnego 

Bogusława Babicza, radnego Tadeusza Pasierba: „ W dniu 25 maja 2011 roku podczas 

zebrania Zarządu O0siedla „Kopaliny-Jagiełły” w punkcie omawiającym zagadnienia 

związane z bezpieczeństwem ruchu pojazdów i pieszych w związku z modernizacją ul. 

Leśnej oraz po oddaniu odcinka autostrady Szarów- Brzesko okresowego (4 - letniego 

pełnienia) w ciągu tej ulicy ruchu tranzytowego - Zarząd Osiedla, biorąc pod uwagę odczucia 

związane z bezpieczeństwem 80 % mieszkańców spośród 3900 zamieszkałych w osiedlu 

postanawia i wnioskuje: Z uwagi na duże nasilenie i natężenie ruchu, w sytuacji, gdy ulica        

o której mowa powyżej stanie się tymczasowym zjazdem z autostrady (obliczonym na 

18000-23000 pojazdów na dobę) a może nim być nawet przez dłuższy okres czasu niż 

zakładany przez GDDKiA, przychyla się do opinii społeczeństwa, że nie jest możliwym 

skierowanie całości mchu tranzytowego z autostrady ulicą Leśną. W związku z powyższym 

Zarząd Osiedla wraz z radnymi zamieszkałymi w tym osiedlu stoi na stanowisku, iż po 

modernizacji ulicy Leśnej przewidywanej w dniu oddania odcinka autostrady do węzła 

Brzesko należy: 
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4. Na odcinku od ulicy Gajowej do drogi A4 dopuścić do eksploatacji ruch tranzytowy  

pojazdów nie przekraczających   3,5    tony   masy   całkowitej,   wyjątkowo    po    spełnieniu 

parametrów ciężarów nie większych niż 10 ton masy całkowitej. 

5. Zastosować system ekranów akustycznych chroniących tymczasowo strefy zabudowy (jako 

tymczasowy) do momentu oddania I- go odcinka zachodniej obwodnicy Brzeska. 

6. Wnioskujemy przed dopuszczeniem ruchu tranzytowego o opracowanie przez inżynierię  

ruchu   koncepcji jaką spełnić mają ulice gminne przebiegające przez osiedle oraz odcinek od 

ulicy Leśnej do ronda na ulicy Mickiewicza. Związane jest to z obawami społeczności o małej  

drożności i przepustowości ruchu na odcinku ulica Leśna- rondo na ulicy Mickiewicza  

i zakorkowaniem wymienionego odcinka. 

4. Zarząd osiedla na bieżąco śledzi poczynania władz powiatu i gminy zmierzające do jak 

najszybszego wdrożenia zadania budowy Zachodniej obwodnicy miasta wraz z prośbą o 

wykorzystanie wszystkich możliwych środków zakończenia l- go etapu w planowanym 2015 

roku przyjętym z ufnością przez społeczeństwo. Treść mniejszej interpelacji kierujemy do 

Starostwa i Rady Powiatu.”  

Radna Maria Kucia złożyła jedną interpelację w imieniu młodzieży „My, niżej podpisani 

sygnatariusze niniejszej petycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o utworzenie trasy rowerowej na 

górce Garbatka-Brzesko. Wybudowanie tej trasy spowoduje większe możliwości młodzieży która 

nie jest zauważana w tej dziedzinie sportu. Pasja talent i nasze zaangażowanie które nie jest 

może widoczne z tego względu iż nikt nami się nie interesuje. Mamy wielkie osiągnięcia na 

szczeblach ogólnopolskich. Sami musimy dbać o rozwijanie naszych zainteresowań ale 

wielokrotnie nasze prace na trasie zostały niszczone i musieliśmy znów odbudowywać koleje to 

przyrządy do skoków. Oprócz tego za każdym razem dbamy o czystość lasu i staramy się w nim 

zostawiać nie naganny porządek. Kolejnym argumentem uzasadniającym budowę trasy to że są 

wspierane strategiczne sporty w naszej gminie takie jak: piłka nożna, siatkówka itp. Lecz na 

pewno ten sport w jakiś sposób zareklamował by naszą gminę. Panie Burmistrzu, być może 

wśród nas znajdują się przyszli medaliści, którzy wzorem niejednego sportowca, sięgną po 

najwyższe laury? Prosimy o rozważenie naszej propozycji.”  

Radny Adam Smołucha złożył interpelację w sprawie dzikich wysypisk śmieci na 

brzegach rzeki Uszwicy w miejscowości Jadowniki: Na terenie Jadownik na brzegach 

rzeki Uszwicy w wielu miejscach po kolejnych powodziach powstały głębokie osuwiska. 

Miejsca osuwisk wypełniane są dzikimi wysypiskami śmieci. Na zakrętach rzeki tworzą się 

zatory z pływających śmieci. Na przestrzeni kilku ostatnich lat widać stale przybywające nowe 

miejsca dzikich wysypisk na brzegu rzeki. Tym samym trzeba stwierdzić, że degradacja 

ekologiczna Uszwicy stale pogłębia się pomimo uchwalania kolejnych gminnych programów 

ochrony środowiska ( ostatni na sesji dn.20.04.2011). Do zanieczyszczenia wód dokłada się 

dewastacja i zanieczyszczenie brzegów rzeki. Rozkładające się odpady dodatkowo zatruwają 

rzekę i glebę. Stan degradacji ekologicznej rzeki przynosi hańbę ludziom, którzy się do tego 
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przyczynili, ale jest także powodem do wstydu dla wszystkich pozostałych . Należy mieć 

nadzieję , że stale rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców, a także nowe regulacje prawne 

( uchwalona przez sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Jpozwolą ochronić 

w przyszłości środowisko naturalne rzeki przed dalszą degradacją. Ale pozostaje problem jak 

naprawić to co już zostało zniszczone. Dbałość o stan środowiska naturalnego jest jednym z 

podstawowych obowiązków władz samorządowych. Poprawa stanu ekologicznego rzeki jest 

naszym obowiązkiem. Na pewno poprawa jakości wody nastąpi w wyniku przeprowadzenia 

inwestycji kanalizacyjnych w gminie. Nie mniej istotny jest problem likwidacji dzikich 

wysypisk śmieci na brzegach rzeki. Ze względu na urwiste brzegi gdzie położone są 

wysypiska nie da się tak po prostu pójść i wyzbierać śmieci w ramach akcji Sprzątanie 

Świata czy Dnia Ziemi. Dlatego zwracam się do Pana Burmistrza z apelem o podjęcie 

działań mających na celu likwidację dzikich wysypisk śmieci położonych na brzegach rzeki 

Uszwicy w Jadownikach. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zainterweniujemy, podejmiemy działania natomiast 

można było ją przekazać na ręce Pani Dyrektor do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych do 

Krakowa. Skomentował również przybycie na obrady przedstawiciela GDDKiA, który wyjaśnił 

nasze niepokoje w sprawie autostrady, dodał, że dobrze iż jest deklaracja na główny zjazd, że 

budowany - musimy tego pilnować, od kilku tygodni jeździmy, żeby się środki znalazły. Skierował 

prośbę do Komendanta Policji, który był obecny na sali, żeby częściej odbywały się patrole na 

ulicach miasta ponieważ jeżdżą cięższe auta na budowaną autostradę i łamią zakazy,                          

a najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci idących do szkół. 

Mam na myśli Szczepanów, Wokowice, Mokrzyskę oraz Sterkowiec. Burmistrz odpowiedział na 

interpelację radnej Marii Kuci- pomysł jest bardzo dobry, natomiast problem będzie z tym 

terenem i jego właścicielem (Garbatki) sprawdzimy i zbadamy, a jeśli będzie to możliwe to 

podejmiemy działania.  

Radny Franciszek Brzyk - w związku z odpowiedzią na interpelację złożoną na sesji 

kwietniowej proszę o wyjaśnienie dlaczego w budżecie 2011 roku umieszczono zadanie 

„Modernizacja domów ludowych” wymieniając w zakresie rzeczowym 5 domów ludowych, skoro 

jak wynika z odpowiedzi tylko remont domu ludowego w Jadownikach jest odpowiednio 

przygotowany do naboru. Zadanie przedstawione w budżecie zakładało przecież finansowanie w 

ramach Lokalnej Grupy Działania i wiadome było, że konieczne będzie przygotowanie pełnej 

dokumentacji. Wielokrotnie zarówno w prasie jak i na spotkaniach przedstawiciele Gminy 

deklarowali dalsze prace przy modernizacji domu ludowego w Okocimiu. W wypowiedziach tych 

pojawiała się informacja na temat gotowej dokumentacji na te prace. Kto i dlaczego zatem mija 

się z prawdą, czy ci którzy te informacje zamieszczali, czy też cytowani przez nich autorzy 

informatorzy? 

Chciałbym, żeby wszystkie miejscowości były traktowane w jednakowy sposób. Dotychczasowa 

modernizacja domu ludowego w Jadownikach została wykonana ze środków własnych Gminy, 

chociaż nie uzyskała dofinansowania, co było założeniem tych działań. Rozumiem, że dom 
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ludowy w Jadownikach ma pełnić szerszą rolę w ujęciu gminnym, ale po co składano deklarację 

o innych inwestycjach. Trzeba było w budżecie od razu wykazać tylko ten jeden obiekt. Takie 

postępowanie uważam za typową zagrywkę wyborczą.  

W związku z wnioskami napływającymi od mieszkańców dotyczącymi funkcjonowania nowego 

rozkładu jazdy autobusów MPK zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tego 

rozkładu zarówno w okresie normalnym jak i wakacyjnym. Wniosek dotyczy nie tylko linii nr 9 

jak wynika to z rozmów z przedstawicielami innych miejscowości 

 

Ad. 7.  Zapytania radnych. 

 

Radny Jerzy Gawiak – zawnioskował, by spowodować, aby częściej policja kontrolowała 

sprawę zatrzymywania się na ul. Głowackiego, ul. Mickiewicza- aut dostawczych, kierowcy 

notorycznie łamią przepisy, zasłaniają widoczność, przejść dla pieszych.  

Radny Bogusław Babicz, podziękował za interwencję w sprawie ul. Kościuszki przed sklepem 

Szpar. Radny ponowie ponaglił sprawę zaniedbanej działki przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku, 

ponieważ w najbliższym miesiącu będzie okres Bożego Ciała, będzie tamtędy przechodziła 

procesja, pójdą tam mieszkańcy, a wizerunek tej działki jest bardzo zły. Porosił, aby wykoszono 

trawę w tej okolicy.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w dwóch sprawach: o konieczności 

budowy obiektu sanitarnego na Rynku, czy jest szansa, aby w tym roku to wykonać, a jeśli nie to 

wnosi , aby w następnym roku zaplanować tak budżet, aby znaleźć środki na tą budowę. Druga 

sprawa jaką poruszył Przewodniczący, skierowana była do Prezesa MZGM-u – jakie budynki 

będą modernizowane, czy jakiekolwiek w ogóle będą remontowane oraz czy są jakieś plany w 

tym zakresie? Pytanie to jest nawiązaniem do pisma jakie otrzymali mieszkańcy przy ul. 

Okocimskiej.  

 

Ad. 8.  Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Sołtys Józef Witek, zapytał czy jest to normalne, że w tej chwili ustala się dopiero pieniądze 

sołeckie?! Uważa, że jest to uciążliwe, ponieważ zabrał rachunki dopiero dziś bo nie było 

pieniędzy, a trzeba było wykosić trawę na placu zabaw. Rachunki wyprzedziły podział środków.  

Drugie pytanie jakie skierował: Dlaczego boimy się poruszyć Browaru Okocim, sam chodzę 

zbieram butelki, po wypuszczeniu na rynek butelek jednorazowych notorycznie jest zaśmiecana 

wieś tymi butelkami. Zapytał Komendanta Policji, jakie zostały podjęte kroki w sprawie 

interwencji w Sterkowcu, po tym jak pewien mieszkaniec przed domem zapalił stertę 

pampersów, jakie konsekwencje zostały podjęte, jeśli nie było konsekwencji lub mała 

szkodliwość to jest to marnowanie pieniędzy publicznych?! 

Radny Jarosław Sorys, sołtys Jadownik zwrócił się z prośbą o zorganizowanie spotkania     

z mieszkańcami w sprawie odwonienia ulicy Bocznej w Jadownikach.  
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Ad. 9.  Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

Brak obecności członków MRG.  

 

Ad.10. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji.  

 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji: 

 Radny Adam Kwaśniak  – Komisja Prawa, Porządku Publicznego  i Promocji; 

Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych;  

 Radny Bogusław Babicz - Komisja Statutowa;  

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa; 

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Radna Maria Kucia - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny;  

 Radny Leszek Klimek  – Komisja Rewizyjna; 

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - Komisja Finansowa;  

 

Ad. 11.  Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej  

sesji.  

Materiały zostały radnym doręczone na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy są pytania do sprawozdania? 

Pytań brak.  

 

Ad.12. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 

 

Ad. 13.  Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy są pytania do tego punktu? Informując, że 

radni otrzymali w materiałach na sesję informację, która została obszernie przygotowana. Pytań 

brak. Sam jednak zapytał o poniższe sprawy: zapytał o ustawę o zwalczaniu bezrobocia lub 

wspieranie bezrobotnych, możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Chodzi  o zatrudnienie 

tzw. „niani”. Ustawa pozwala zatrudnić takie osoby, a koszty pracy tzn. składki ZUS-owskie, 

pochodne od płac pokrywa MOPS. Czy w związku z tą możliwością zatrudnienia, obserwuje się   

w Urzędzie Pracy spadek osób które są zarejestrowane jako bezrobotne, czy coś się dzieje i widać 

jakieś postęp?  
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Andrzej Mleczko, poinformował, że nie 

zapoznał się z tą ustawą jeszcze. W 2010 roku było 2002 osoby było zarejestrowanych jako 

bezrobotnych na koniec maja 2011 roku jest zarejestrowanych 1869 osób, kobiet z Gminy 

Brzesko jest 1060 kobiet.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk dodał, że na komisjach przy temacie ustawy o żłobkach 

powstała dyskusja. Kiedyś takiej możliwości nie było, aby zatrudnić legalnie nianię, dziś ta 

możliwość jest. Zatem powrócimy do tego pytania na następnym posiedzeniu, jak Pan Dyrektor 

rozpozna sprawę.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że w ubiegłym roku na zwalczanie 

formy przeciwdziałania bezrobociu miał Pan około 7 mln złotych, w tym roku ma Pan trzy 

krotnie mniej, czy jest szansa, że te środki będą zwiększone? 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Andrzej Mleczko w tym roku mam 2 mln 

złotych, mamy też okrojone środki z Kapitału Ludzkiego z wkładem własnym jest to około              

1 milion 400 złotych. Pani Minister czyni pewne przedsięwzięcia, ogłosiła na składanie 

wniosków na osoby 45-50 lat, około 50 osób chcemy zaktywizować z tej grupy wiekowej, m. in 

szkolenia, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, doposażenia dla pracodawców, oraz 

część na prace interwencyjne. Zostało przyznane środki jest to wiadomość bardzo „świeża” na 

likwidację skutków powodzi 2010r. pismo wytoczymy w najbliższym czasie.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania? Pytań brak, zatem 

poddał opinię pod głosowanie:  

Rada Miejska w Brzesku przyjęła informację jednogłośnie na temat aktualnej 

sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.  

 

Ad. 14  Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że temat ten był przedmiotem długich 

dyskusji omawiany na komisjach merytorycznych, z przedstawicielami policji, Komendantem 

Robertem Biernatem, Naczelnikiem Józefem Cierniakiem z przedstawicielami szkół, 

Dyrektorami. Czy mają Państwo do złożonej informacji pisemnej jakieś pytania, bądź uwagi? 

Pytań i uwag brak. Stwierdził, że dzieci i młodzież w naszych placówkach są bezpieczne i to jest 

najważniejsze w tych konkluzjach jakie były na komisjach. W związku z tym poddał opinię pod 

głosowanie:  

 

Rada Miejska w Brzesku przyjęła jednogłośnie informację na temat stanu 

bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.  
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Ad. 15. Informacja ustna Gminnego Prezesa Zarządu OSP w zakresie 

działalności OSP w Gminie Brzesko, za okres 2005-2010 r. 

Komendant OSP Gminy Brzesko Marian Czarnik - na początku podziękował 

Przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi oraz Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji, za zainteresowanie się po raz pierwszy działalnością jednostek OSP.  

Mija kolejne 5 lat naszej strażackiej służby, dziś spotykamy się, aby podsumować ten okres oraz 

wytyczyć kierunki działania na następne lata. Przyszło nam działać w dość trudnym okresie, 

oprócz gaszenia pożarów, kolizji i wypadków drogowych nasz teren został nawiedzony przez 

kataklizm długotrwałej powodzi. 

W naszej gminie działa 9 jednostek OSP, które skupiają 417 członków ogółem, z tego 388 jest 

czynnych. Obecnie mamy 3 drużyny młodzieżowe. Wszystkie jednostki posiadają strażnice oraz 

Domy Strażaka, w których prowadzone są szkolenia i zbiórki oraz działalność kulturalna. W OSP 

Szczepanów działa Wioska Internetowa, z której mogą korzystać wszyscy strażacy. W okresie 

sprawozdawczym Zarząd odbył 25 posiedzeń z tego 5 wyjazdowych. W składzie Zarządu  

w trakcie kadencji zaszły zmiany, a mianowicie zrezygnował Wiceprezes dh Jan Warysiak na 

własną prośbę. Postanowiono nie wybrać nowego wiceprezesa. Także na stanowisku prezesów 

OSP Mokrzyska i Poręba Spytkowska nastąpiły zmiany. Dokonano wyboru nowych prezesów  

w trakcie kadencji. Tak zdecydowali druhowie na zebraniach nadzwyczajnych. 

 Najczęściej poruszane tematy podczas posiedzeń Zarządu Gminnego to: 

1. Zabezpieczenie środków na utrzymanie gotowości bojowej. 

2. Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych. 

3. Działalność kulturalno-sportowa. 

4. Wdrażanie nowych przepisów. 

5. Szkolenia ratowników. 

wszystkie jednostki brały udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Z okazji Dnia 

Strażaka jednostki indywidualnie w swoich Domach Strażaka organizują obchody tego święta, 

zamawiają msze św, uczestniczą w imprezach towarzyskich. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące ważniejsze uroczystości: 

125 lecie OSP Jadowniki 120 lecie OSP Wokowice poświęcenie 2 samochodów ratowniczo-

gaśniczych w OSP Jadowniki poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego, nowo 

wybudowanego boksu garażowego i figury św. Floriana patrona Strażaków w OSP Wokowice 

poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Jasień Strażacy dużo pracują społecznie, 

przy utrzymaniu gotowości bojowej samochodów i sprzętu przeciwpożarniczego oraz drobnych 

remontach strażnic wraz z ich otoczeniem a spontaniczna pracę składam im serdeczne 

podziękowania. Oprócz w/w zadań druhowie udzielają się także w pracy samorządów. Pan 

Burmistrz jest strażakiem, 5 strażaków było sołtysami, 6 radnymi Rady Miejskiej. W każdej 

radzie sołeckiej na terenie gminy zasiadają strażacy. Wynika z tego, że jesteśmy obecni                 

w zarządzaniu gminą i naszymi miejscowościami. Baza lokalowa to Domy Strażak, wymagają 

one remontów, jednostki prowadzą starania o środki finansowe na ten cel. Drobne remonty są 
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wykonywane, ale potrzeba większych środków na poważniejsze remonty oraz zmianę ich 

wyglądów i ich otoczenia. W minionej kadencji za całokształt pracy druhowie z naszych 

jednostek zostali odznaczeni i wyróżnieni: 2 druhów otrzymało odznaczenia państwowe, Złoty 

Znak Związku otrzymało 3 druhów, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 6 druhów, Brązowy 

Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 8 druhów, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa                

11 druhów, Wzorowy Strażak 11 druhów, Odznaka za Wysługę lat 41 druhów. Ponadto druhowie 

biorący udział w powodzi zostali wyróżnieni listem pochwalnym i nagrodą pieniężną przyznaną 

przez ministra MSWiA. Listy z podziękowaniami wręczył strażakom Burmistrz Grzegorz 

Wawryka. Z jego rąk wszystkie jednostki zostały uhonorowane Medalami 625 lecia Miasta 

Brzeska. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania dla wszystkich członków, druhów, 

działaczy i sympatyków związku za pracę w 5 letniej kadencji. Dziękuję również za współpracę 

Komendantowi Powiatowemu i Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku, Komendzie Policji, 

Prezesowi Zarządu Powiatowego w Brzesku, Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za pomoc       

w realizacji zadań statutowych Związku. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i miejscowych 

zagrożeniach oraz praca na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej przedstawia się 

następująco: 

Jednostki dysponują 16 samochodami ratowniczo-gaśniczymi 

12 pompami szlamowymi, 5 agregatami prądotwórczymi.  

W okresie 5 lat jednostki wyjeżdżały do zdarzeń: 

OSP Jadowniki – 276, 

OSP Szczepanów – 204, 

OSP Brzesko – 27, 

OSP Bucze – 11, 

OSP Jasień – 68, 

OSP Mokrzyska – 33, 

OSP Poręba Spytkowska – 94, 

OSP Okocim – 17, 

OSP Wokowice – 78. 

Razem 808 wyjazdów w okresie 5 lat w rozłożeniu na lata udział w akcjach przedstawia się 

następująco: 

2006 r.- 57, 

2007 r. – 91, 

2008 r. – 79, 

2009 r. – 148, 

2010 r. – 433, 

Z tej analizy wynika, że z roku na rok udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych rośnie. 

Wyposażenie jednostek w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy jest dobre, jednostki na 

bieżąco,  w miarę posiadanych środków uzupełniają  umundurowanie. Jednostki prowadza 

także działalność prewencyjną. Na zebraniach poruszane są sprawy ochrony p.poż, organizuje 
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pogadanki w szkołach. W tej kadencji, przez dwa lata udało się zorganizować turniej wiedzy 

pożarniczej w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zwycięzcy turnieju gminnego brali udział 

olimpiadzie powiatowej zajmując I miejsca. Tu jesteśmy zbulwersowani podejściem nauczycieli 

w niektórych szkołach do organizacji olimpiad i udziału młodzieży. Zarząd Gminny z okazji Dnia 

Dziecka zorganizował pokazy strażackie w szkole w Szczepanowie dla wszystkich szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu gminy, na które przybyły tylko dwie szkoły. Burmistrz 

ufundował posiłek i drobne upominki, strażacy z kilku jednostek zorganizowali sprzęt oraz 

zaprezentowali młodzieży tor przeszkód wg CT i FU. 

Z okazji Dnia Strażaka i Dnia Dziecka jednostki zorganizowały w swoich strażnicach dni otwarte 

i pokaz sprzętu, przy okazji fundując dzieciom słodycze i upominki.  

W każdej miejscowości akcja taka cieszy się zainteresowaniem. Szanowni zebrani. Oprócz 

wymienionych tutaj zadań, strażacy uczestniczą także w szkoleniach w swoich obiektach, a także 

uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez KPSP. Po nowelizacji ustawy o ochronie p.poż, 

która unieważniła wszystkie szkolenia, jakie mieli strażacy przed 98 rokiem KP rozpoczęła 

szkolenia I i II stopnia zgodnie z ustawą. W pierwszej kolejności na szkolenia zostali skierowani 

druhowie z KSRG, a później sukcesywnie pozostali. Na koniec kadencji mamy przeszkolonych 

już 161 ratowników (tylko w 2010 roku przeszkolono ich 63). Przeszkolonych jest 6 ratowników 

medycznych. Zachodzi pilna potrzeba przeszkolenia większej liczby druhów do kierowania 

ruchem drogowym. Nasze jednostki biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, 

organizowane są m. innmi zawody, w których biorą udział wszystkie jednostki. Zwycięzcy brali 

udział w zawodach powiatowych. I tak w Sufczynie, OSP Jadowniki seniorzy zajęli 6. miejsce,      

a drużyny młodzieżowe ze Szczepanowa i Jadownik 3. i 4. miejsce. W zawodach powiatowych     

w Gnojniku, drużyny z Jadownik i Szczepanowa zajęły 3. i 4.miejsce. Zaznaczyć należy, że nasza 

gmina zawody drużyn młodzieżowych prowadzi wg regulaminu CT i FU. Jeden raz 

zorganizowano ćwiczenia gminne, w kościółku na Bocheńcu. Jednostki z KSRG uczestniczyły     

w ćwiczeniach obwodu Brzesko. W 2010 roku nasz powiat  nawiedziła długotrwała powódź. 

Jednostki działały na swoich terenach, ponadto wyjeżdżały na teren gminy Szczurowa i Borzęcin 

udzielając  pomocy tamtym mieszkańcom. Strażnice zamieniły się w koszary, tam gotowano 

posiłki, suszono odzież, odpoczywano przed następnym wyjazdem. Ratownicy nie oszczędzali 

czasu i sił pracując po 15 godzin na dobę, a przecież powódź trwała prawie 1,5 miesiąca. Za 

zaangażowanie i wytężoną pracę składam wszystkim serdeczne podziękowania. Podczas 

powodzi jednostki utraciły cześć sprzętu i umundurowania. Jeżeli jednostki z KSRG otrzymały 

rekompensatę za zniszczony sprzęt, to jednostki spoza systemu nie otrzymały nic, muszą więc ze 

swoich skromnych środków uzupełnić brakujący sprzęt. Utrzymanie gotowości bojowej 

finansowane jest przez gminę i przedstawia się następująco: 

rok 2006 – 97,848,28; 

rok 2007 – 100,620,65; 

rok 2008 – 213,818,44; 

rok 2009 – 193,479,61; 
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rok 2010 – 188,898,24; 

I tak w roku 2008 zakupiono samochód mercedes do OSP Jadowniki za kwotę 120 tysięcy 

złotych oraz samochód renault S230 do OSP Wokowice za kwotę 64 tysiące złotych. Ponadto 

jednostki Szczepanów i Jadowniki  pozyskały lekkie samochody ford i w/w z policji i z własnych 

środków i przystosowały je do pożarnictwa. W  2009 roku zakupiono samochód poż. Magirus 

dla OSP Jasień za 60 tysiące złotych. Jednostki pozyskują środki ze zbiórek, sprzedaży 

kalendarzy, od sponsorów – aby prowadzić działalność statutową i dopasować się w potrzebny 

sprzęt. W czasie kadencji gmina skorzystała ze środków przeznaczonych przez Zarząd Powiatu 

na podniesienie gotowości. Z tych środków przy dotacji gminnej zamontowano urządzenia 

selektywnego alarmowania w OSP Wokowice, Jasień, Poręba Spytkowska. Bardzo serdecznie 

dziękuję Zarządowi Powiatu, montaż tych urządzeń znacznie poprawił system łączności                 

i alarmowania jednostek.  Tak pokrótce przedstawia się działalność naszych jednostek                  

w minionej kadencji. W moim wystąpieniu zawarłem tylko te najważniejsze zagadnienia. Nie 

sposób jest przedstawić wszystko, co działo się w jednostkach, bo trwałoby to za długo. Kończąc, 

chciałby, w imieniu ustępującego zarządu podziękować wszystkim druhom na terenie gminy za 

strażacką służbę, zaangażowanie w utrzymaniu gotowości bojowej, natomiast członkom ZG i KR 

o za twórczą współpracę i dbałość o działalność wszystkich jednostek, Panu Burmistrzowi 

Grzegorzowi Wawryce, Radzie Miejskiej, Zarządowi Powiaty, komendantowi powiatowemu, 

prezesowi ZOP za dbałość o utrzymanie gotowości bojowej i działalność statutową naszych 

jednostek. Dziękuję pani Grażynie Cisak za cierpliwość do nas strażakom, za pomoc druhom        

w załatwianiu spraw administracyjnych, prowadzenie dokumentacji, utrzymywanie dyscypliny 

budżetowej, co robi na wysokim poziomie. Wszystkim druhom i druhnom, sympatykom 

pożarnictwa, samorządowi gminnemu i powiatowemu serdecznie dziękuję. Nie zapominajcie  

o wsparciu finansowym OSP z terenu naszej gminy.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w kwestii ostatnich pożarów w Porębie 

Spytkowskiej, czy osoby które podpalały zostały już ujęte? Prawdopodobnie ponad 40 stodół 

zostało spalonych a w tym jeszcze domy mieszkalne ? 

Komendant OSP Gminy Brzesko Marian Czarnik, na dzień dzisiejszy te informacje które 

mamy - to zostało zatrzymane 4 osoby przez Policję. Policja prowadzi dochodzenie, jakie są 

wyniki dochodzenia nie są ujawniane przez Policję, wiemy że są w to zamieszani mieszkańcy 

Poręby Spytkowskiej i sam czekamy na to, aby nie byli to strażacy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk podziękował za działalność jednostek OSP  

z Gminy Brzesko wszystkim strażakom i zarządzie.  

 

Ad.16. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  17 za, 

jednogłośnie jak niżej  /17 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

2) w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia     

26 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

na lata 2011-2022; 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  17 za, 

jednogłośnie jak niżej  /17 radnych obecnych na sali/: 

 
 

UCHWAŁA NR X/56/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 

stycznia 2011r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 

2011-2022; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka  przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

20 za, jednogłośnie /przy 20 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR X/57/2011 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego 

/stanowi załącznik do protokołu/ 
 
 
4) zmiany uchwały Nr XLIX/341/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 

listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Małopolskiego; 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  16 za, 

jednogłośnie jak niżej  /16 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR X/58/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 31 maja  2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/341/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 

listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Małopolskiego 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

 

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury                  

w Brzesku za rok 2010; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  17 za, 

jednogłośnie jak niżej  /17 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR X/59/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 31 maja 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Brzesku za rok 2010 

 /stanowi załącznik do protokołu/. 

 

6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2010.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

17 za, jednogłośnie jak niżej /przy 17 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR X/60/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 31 maja  2011 r. 

w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2010. 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
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7) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 
 
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapoznał radnych z pismem z Nadzoru Prawnego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do uchwały Rady Miejskiej w Brzesku  

w sprawie uchwały intencyjnej, w którym stwierdza się iż uchwała Rady Miejskiej w Brzesku  

w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji 

Szkoły Filialnej w Wokowicach jest zgodna z prawem.  

Radny Franciszek Brzyk, odniósł się do całości projektów których będą przyjmowane  

w sprawie szkoły w Wokowicach. Patrząc na stanowisko, które dzisiaj przedstawiła Rada Sołecka 

oraz mieszkańcy Wokowic, nie trudno się z niektórymi sprawami nie zgodzić, ponieważ 

rzeczywiście walczą o szkołę i każdy by bronił w takim przypadku. Rzeczywiście bardzo szybkie 

tempo przybraliśmy do tej decyzji, pewnie z takiego powodu, że za późno się do tego zabraliśmy. 

Cały czas w uzasadnieniach do tych uchwał i w argumentach była mowa o polepszeniu 

warunków pracy jeśli chodzi o dzieci i młodzież uczęszczających do tej szkoły oraz to, że 

będziemy mieć oszczędności finansowe. Rzeczywiście w argumentacji Rady Sołeckiej brakło 

jakby całościowego placu organizacyjnego, ja też uważam że powinien być przedstawiony. Na 

ostatniej komisji oświaty, trzeba się zgodzić z tym co powiedział Naczelnik Józef Cierniak, że tak 

po Wokowicach nastąpi będzie kolej na Sterkowiec itd. jest problem dotyczący wszystkich 

małych placówek z punktu widzenia ekonomicznego. Patrząc tak naprawdę na te trzy szkoły to 

Wokowice, Szczepanów i Sterkowiec, nie są potęgami jeśli chodzi o ilość uczniów, trudno 

powiedzieć, że aż tak drastycznie one odbiegają od siebie. Dla mnie jako nauczyciela, 

pracującego z młodzieżą to jednak jest to poważny dylemat i mam takie wątpliwości i zarazem 

pytania: czy rzeczywiście jeśli patrzymy na oszczędności, te wyliczenia które nam przedstawiano 

też do końca mnie nie przekonywały, bo nie były tak do końca dokładne i rzetelne, czy z punktu 

ekonomicznego nie lepiej było przygotować planu reorganizacyjny wszystkich tych trzech 

miejscowości obwodu szkolnego dla szkół w Sterkowcu, Wokowicach i Szczepanowie. Wszystkie 

te trzy placówki mają jakąś bazę szkolną dysponują, w związku z powyższym mając na uwadze tą 

bazę szkolną nie można było zaproponować rodzicom stworzenia jakby nowej palcówki, 

wszystkich tych trzech szkół. Nie była by to potężna szkoła, była by „opłacalna” z punktu 

widzenia ekonomicznego. Można by te działki zbyć, sprzedać część – można było by liczyć na 

dofinansowanie z ministerstwa. Czy wtedy nie przekonało by się tych rodziców do tych 

zamierzeń? Tym bardziej, że wróciła by ta idea stworzenia gimnazjum w północnej części gminy. 

mogła by ta szkoła mieć oddział gimnazjalny, byłby nowy obiekt utrzymanie tego na pewno by 

mniej kosztowało. Radny dodał, że szuka się oszczędności, a czy wybudowanie gimnazjum  

w Jadownikach poprawiło tak naprawdę cały poziom działalności. Wybudowano nowy obiekt,    

w tym obiekcie mamy na jakiś czas tzw. „święty spokój” ale w gimnazjach w Brzesku nic się nie 

zmieniło i dalej tam istnieją problemy. Trzy placówki w tym jedną nowoczesną do której 

uczęszczają dzieci z obwodu o którym teraz mówimy i dwie szkoły które wymagają inwestycji.     

A skoro szukamy oszczędności dla mnie niezrozumiałą rzeczą jest czemu nie rozważono np. 

takiego wariantu skoro jest gimnazjum obok szkoły podstawowej w Jadownikach to czemu tych 
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dwóch jednostek nie połączyć w zespół, ponieważ jest taka możliwość prawna, wtedy 

oszczędzamy na etatach, obsługach, na księgowości, administracji, a funkcjonowanie tych 

placówek nie miał by problemu Pan Dyrektor Gimnazjum wtedy ilu ma tych uczniów. Dla mnie 

osobiście jest to bardzo duży dylemat, czy rzeczywiście ta likwidacja jest konieczna, gdyby 

faktycznie byłbym przekonany że przyniesie oszczędności, że wszystko będzie „ok” to głosował 

bym dwoma rękami, ale gdy widzę pewne wątpliwości stąd też zadaję pytania. Skro ma to być 

rozwiązanie na dłuższą metę czyli długofalowe, to powinniśmy zgłębić się w tym temacie.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że jest radnym pierwszej kadencji i nie ma takiego 

doświadczenia, nie podejmował wcześniej decyzji które być może są konsekwencjami tego co 

mamy w tej chwili w Wokowicach i Sterkowcu. Jest dużo możliwości oprócz likwidacji                  

w Wokowicach i Sterkowcu jak słyszeliśmy ma Naczelnik w planach, jeszcze jest kilka spraw 

organizacyjnych głównie, jest możliwość powrócenia do zespołu szkół i przedszkoli w tej chwili 

mamy głównych księgowych chyba w każdej szkole, tą sprawę można załatwić za pomocą 

obsługi szkół i przedszkoli, można ewentualnie jak będziemy poszukiwać tak bardzo tych 

oszczędności od strony prawnej jest to możliwe wyprowadzić całą obsługę szkół tak, żeby 

obsługiwała to firma zewnętrzna. Nie zjadajmy najmniejszego, w pozostałych szkołach nic się 

nie zmieni będziemy utrzymywali dalej taki system sprzed 20 lat i nic się w tym temacie nie 

będzie zmieniało. Co będzie jeżeli dzieci zdecydują, że poślą dzieci do Łęk, albo do Bielczy, gdzie 

pusty budynek, gdzie będą te oszczędności ? 

Radny Edward Knaga, nigdy nie byłem za tym, aby likwidować szkołę. „Dzisiaj musimy zjeść 

tą żabę, którą my sobie zgotowaliśmy”, wówczas było wiadomo, że autostrada przejdzie tamtędy 

jestem przekonany, że jeśli to gimnazjum było by w Szczepanowie wielu mieszkańców Sterowca 

Wokowic nie miało by nic przeciwko temu, żeby te dzieci były tam dowożone. A dzisiaj stoimy 

przed alternatywą jeżeli my to zlikwidujemy to być może Ministerstwo Oświaty może powiedzieć 

później tak: nie będziemy dotować placówek, które przynoszą straty, a my się z tym musimy 

liczyć. Dzisiaj musimy podjąć decyzję czy likwidujemy, jak zabezpieczymy dowóz do tych 

placówek dzieci i młodzieży z tamtego terenu. Może wyjść z tego, że dotujemy 60%,  a za 3 – 4 

lata w tej kadencji będziemy dotować 80%, wtedy na żadne inne ruchy gospodarcze i rozwój nie 

będziemy mieli szans.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, dzisiaj nie dyskutujemy o tym czy likwidować 

szkołę czy nie likwidować, ze względu na to, że ten temat był 28 lutego, nie wracajmy do tego co 

już było dziesięć razy mówione, dziesięć razy krytykowane. Propozycje oświatowe były od 1999r. 

od których odstąpiono kilka razy z przyczyn niezależnych ode mnie, ja jako pracownik 

Burmistrza, na posiedzeniach radnych różne propozycje w tym zakresie składałem. 

Równocześnie pamiętam 8 lub 9 lat temu w jaki sposób wyśmiewano się z tego co ja mówię, co 

nastąpi za 10 lat, że będzie drastyczny spadek urodzeń, że będzie miał wpływ czynnik budowy 

autostrady, podziały miejscowości, to pośrednio będzie miało wpływ na przyrost naturalny. Tak 

to się stało, dzisiaj kiedy słyszę głosy, wypowiedzi pewne propozycje zadaję pytanie – te 

propozycje mogły być składane do poprzedniego Burmistrza lub obecnego kilka lat temu, 
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natomiast przedmiotem w tej chwili nie jest to co mówimy, tylko ustosunkowanie się do 

meritum sprawy. Odrzucenia zarzutów, że Rada 28 lutego popełniła błąd, złamała prawo, 

działała nieudacznie, podejmując uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkoły. Natomiast 

dyskutowanie co by było gdyby, możemy tutaj być 2, 5 godzin i będziemy w dalszym ciągu 

dyskutować. Nie jest w mojej kwestii, nie jestem radcą prawnym, nie jestem prawnikiem, nie 

jestem przedstawicielem wojewody, żeby tutaj mówić w sposób jednoznaczny odnośnie tego, czy 

uchwała została podjęta w sposób prany czy nie prawny. Na podstawie pism które wpłynęły do 

Kuratora Oświaty i na postawie pism od Wojewody, gdzie składałem różne dokumenty, byłem 

wypytywany w sprawie przygotowania uchwały z 28 lutego. I na tej podstawie w świetle prawa 

mogę stwierdzić tylko tyle, że żaden z tych organów nie stwierdził naruszenia prawa przez Radę 

Miejską w Brzesku. Czy my dalej mówimy o likwidacji, czy w tym projekcie uchwały w którym 

jesteśmy w projekcie którym odczytał Pan Przewodniczący, w tym temacie uważam, że nie mam 

już nic do powiedzenia.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, mamy pięć podobnych do siebie uchwał w tym 

temacie, kolejnymi sprawami są stanowiska poszczególnych związków zawodowych. Ja tą 

dyskusję traktuję łącznie i bardziej w tym kierunku to poszło, tym bardziej, że nie będziemy w 

następnych projektach nie będziemy raczej się powielać. Myślę, że każdy zajmie swoje 

stanowisko i wypowie się.   

Radny Franciszek Brzyk, chciałem przypomnieć tylko jedną rzecz - 28 lutego jak 

głosowaliśmy tą uchwałę intencyjną, mówiłem, że ta uchwała jest pierwszym krokiem do 

likwidacji, jak się przyjrzymy temu to taka jest prawda. Uchwała intencyjna została podjęta  

w ślad za nią dzisiejsze stanowiska, za tydzień za dwa spotkamy się, aby przegłosować uchwałę    

o likwidacji i kończymy temat. Pytaniem moim jest czy warto, czy się opłaca i dlaczego 

likwidujemy szkołę w Wokowicach?! Czy mamy przemyślany sposób postępowania, czy 

oszczędności i sieć organizacyjna palcówek oświatowych po likwidacji szkoły w Wokowicach 

będzie tak dobra i doskonała, że przez najbliższe kilkanaście lat nie będziemy musieli już 

rozmawiać?  

Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Filialnej w Wokowicach Pan Robert Kawa, 

odniósł się do słów Naczelnika Józefa Cierniaka, mówi Pan że oskarżamy, czy mówimy że Rada 

działa nieudacznie, nikt takiego słowa nie powiedział, to powiedział Pan, a my twierdzimy tylko, 

że ten kto przygotowuje uchwały, ten kto przygotował studium, ten kto do Urzędu Nadzoru 

Prawnego kierował pisma na zapytanie tego urzędu działał nieudacznie. Tak - Pan działa 

nieudacznie, przedstawię panu jedną sprawę; w piśmie z Nadzoru Prawnego napisano „jak 

załączono do protokołu liście obecności jedynie rodziców dwóch uczniów nie wzięli udziału         

w spotkaniu”. Panie Naczelniku, nie wiem, ale liczyć do trzech umiemy, jak widziałem listę jest 

trzech rodziców, którzy nie zostali powiadomieni. Ktoś wprowadził w błąd urząd prawny 

wojewody, bo on zasięgał opinii w urzędzie miasta i nagle w tej uchwale tam jest napisane że 

trzech rodziców nie było powiadomionych. Pan mówi, że my zarzucamy nieudacznictwo 

radnych, tu chodzi o nieudacznictwo tych, którzy przygotowują uchwały, nie wiem czy rada 
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może przegłosowywać uchwały, które nie są zgodne z rzeczywistości, czy ona jest ważna?! 

Przedstawił uchwalę wg. niego niezgodną i po paragrafach przedstawił z czym się nie zgadza.  

Uważa, że oni nie odnoszą się, że rada jest nieudaczna, ponieważ rada głosuje to co przedstawią 

to co ktoś przygotuje, ale nie każdy się wpatruje, że tam są błędy. Czy może być uchwała źle 

skonstruowana z datami „z kosmosu”, czy ona jest w ogóle prawidłowa-niech się wypowie jakiś 

radca prawny. Przedstawił zarzut, nie powiadomienia rodziców uczniów likwidowanej szkoły  

w projekcie uchwały w odpowiednim terminie. Urząd Miejskie w Brzesku twierdzi, że miało to 

miejsce 16 lutego 2011r. zanim rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły, 

stwierdził, że jeszcze się nie podjęło uchwały, a zaproszenie na spotkanie było w sprawie zamiaru 

likwidacji szkoły – czyli wyjście przed szereg. Stwierdził, że skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego nie jest przedwczesna, Rada Miejska nie udzieliła odpowiedzi w terminie do 

30 dni, a ustawa mówi wyraźnie, która to reguluje. Pan Robert Kawa odczytał treść stanowiska 

Rady Sołeckiej i Mieszkańców wsi Wokowice. Następnie dodał, że szkoła w Wokowicach ma 

lepsze wyniki od szkoły w Szczepanowie, uważa że Naczelnik nie wypełnił obowiązku, 

powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły na co najmniej 6 miesięcy przed terminem 

likwidacji. Pan Burmistrz nam nic nie zaproponował, oprócz likwidacji szkoły, ale proponujemy 

aby siadł Pan z nami do rozmów i dla zachowania funkcjonowania przedszkola utworzenie 

zespołu szkolno-przedszkolnego, dać troszkę czasu. W ostatnim czasie autobus z Gminy 

Borzęcin kursuje do Wokowic i jest propozycja, że będzie zabierał dzieci do szkoły na Łękach,      

a subwencja idzie za dzieckiem, rodzice mogą przenieść dzieci do szkoły w Łękach.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

głosami - 11 za,  1 przeciw, 4 wstrzymujące /przy 16 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR X/61/2011  

z dnia 31 maja  2011 r. 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

8)     w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

głosami - 11 za,  1 przeciw, 4 wstrzymujące /przy 16 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR X/62/2011 

z dnia 31 maja  2011 r. 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
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9) odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG Zarządu 

Oddziału w Brzesku opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej  

w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, 

polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach; 

 
Radny Franciszek Brzyk, zapytał, że w zawiadomieniu na posiedzenie Komisji Oświaty          

6 czerwca w punkcie pierwszym jest „usuwanie stanowiska...”,- a my dzisiaj już głosujemy?  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, to jest projekt, który zostanie zatwierdzony bądź 

odrzucony przez komisję, ja też zwróciłem na to uwagę. Jeśli zostanie przyjęty to będzie to 

zmienione.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

głosami - 10 za,  1 przeciw, 5 wstrzymujące /przy 16 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR X/63/2011 

z dnia 31 maja  2011 r. 

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG 

Zarządu Oddziału w Brzesku opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady 

Miejskiej w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

 
10) odrzucenia w całości stanowiska Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność 
Oddział Nr 4 w Bochni opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej    
w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, 
polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach;  
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

głosami - 9 za,  1 przeciw, 6 wstrzymujące /przy 16 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR X/64/2011 

z dnia 31 maja  2011 r. 

w sprawie UCHWAŁA NR X/63/2011 

z dnia 31 maja  2011 r. 
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w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG 

Zarządu Oddziału w Brzesku opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady 

Miejskiej w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

 

11) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie na Uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej                 
w Brzesku z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej                            
w Wokowicach; 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty głosami - 11 za,               

1 przeciw, 4 wstrzymujące /przy 16 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR X/65/2011 

z dnia 31 maja  2011 r. 

w sprawie UCHWAŁA NR X/63/2011 

z dnia 31 maja  2011 r. 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie na Uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej  

w Brzesku z dnia 28 luty 2011 r.  

w sprawie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, 

polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
 
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poprosił Burmistrza Brzeska, aby w najbliższym 

czasie doprowadzić do rozmów z rodzicami uczniów z Wokowic, aby przed ewentualnymi 

decyzjami móc jeszcze o tym w spokoju porozmawiać. 

 
Ad. 15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że zorganizuje takie spotkanie tylko 

zaproponował, aby była reprezentacja, przedstawiciele rady rodziców. Następnie odpowiedział 

kolejno: 

Radnej Marii Kuci: w sprawie trasy rowerowej na Grabratce, uważa że jest to bardzo dobry 

pomysł, ale będzie zależny od tego czy będziemy mieć prawo do dysponowania tym gruntem. 

Myślę, że nakłady finansowe by nie były takie duże, ale pewnie w tym roku to zadanie nie będzie 
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już w budżecie na ten rok, ale ten pomysł jest ciekawy i będę chciał do niego wrócić może na 

komisji oświaty porozmawiamy w tej sprawie. Natomiast teraz zajmiemy się sprawą co jest 

możliwe do zrealizowania. Na posiedzenie komisji zaprosimy osoby, które to zaproponowały  

i podejmiemy działania wspólnie.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że to już jest starsza młodzież, trenują w różnych 

miejscach. Tego typu rozwiązanie (tor przeszkód) powstał już koło Gemini Park, można by było 

wymienić doświadczenia organizacyjne, zwłaszcza bezpieczeństwa bo to jest taka dyscyplina 

która głównie chodzi o bezpieczeństwo.  

Radnemu Adamowi Smołucha: będziemy interweniować w sprawie śmieci na rzece 

Uszwicy, Pani Korpała zanotowała, ponieważ podjęliśmy ten temat wcześniej, mam nadzieje, że 

to da do myślenia przedstawicielom i coś wykonają, a my nadal będziemy interweniować.  

Radnemu Franciszkowi Brzykowi, w sprawie zmiany rozkładu jazy - prześlę prezesowi 

MPK, ponieważ on koordynuje rozkład jazdy i poproszę, aby się do tego ustosunkował.  

W sprawie domu ludowego w Jadownikach - w projekcie napisaliśmy kilka domów ludowych do 

remontu, ponieważ wiadomo że była taka możliwość, lokalnych grup działania będzie, jak te 

działania już w tym roku zaczęły być bardziej konkretne to będzie potrzeba kompletna 

dokumentacja. Jest możliwość, aby tą kwotę pozyskać w przyszłym roku ponieważ na dom 

ludowy w Jadownikach staraliśmy się z innego programu szukać dofinansowywani. W tej chwili 

tylko część prac została wykonana, kolejne prace które będą, będą na pewno w mniejszym 

zakresie. Jest pula pieniędzy którą możemy pozyskać w przyszłym roku, to będą pieniądze na 

kolejne domy ludowe. W Domu Ludowym w Okocimiu z tego co pamiętam to co roku jakieś 

prace były wykonywane, z pieniędzy naszych gminnych, to nie jest że nic się tam nie robi nic.  

W ramach LGD może być modernizowany tylko trzeba wskazać jaki zakres prac.  

Radnemu Jerzemu Gawiakowi, w sprawie postoju samochodów, Komendant Policji był 

obecny i podejmie w tej sprawie działania.  

Radnemu Bogusławowi Babiczowi, w sprawie działki na ul. Czarnowiejskiej w Brzesku- 

będzie tam kontrola jest wyznaczony termin i osoba, która jest właścicielem będzie musiała tą 

posesję wysprzątać.  

Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Ojczykowi; myślę, że w pracach na 

przyszłorocznym budżetem nad tymi rozwiązaniami pomyślimy. Oczywiście będzie to wymagało 

dość sporych nakładów finansowych, natomiast niewykluczone, że w najbliższym czasie będzie 

uruchomiony taki program, poprzez który będzie można pozyskać fundusze zewnętrzne w 

kwocie około miliona złotych, wtedy potrzebny na pewno będzie udział własny. Program ten 

dotyczy, aby w miastach powiatowych powstawały place targowe, bądź modernizowanie ich.   

Sołtysowi Józefowi Witkowi, w kwestii czystości – te tematy często powracają, wiem że Pan 

jest uczulony na to i bardzo dobrze. Myślę, że działania będziemy prowadzić, aby mobilizować 

mieszkańców i kontrolować w sposób regularny. Nigdy nie uda się ta, że nie będzie ani jednego 

śmietniska w mieście lub w gminie. Poziom czystości w naszej gminie wzrasta, jest stosunkowo 

czystym miastem. W kwestii przystanku autobusowego, wszystkie sprawy powinny być 
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kierowane do BZK, ponieważ oni są administratorami natomiast Policja powinna była przyjąć 

zgłoszenie jeśli jest dewastacja tego przystanku.  

Radnemu Jarosławowi Sorysowi- w sprawie spotkania z mieszkańcami ul. Bocznej. 

Potrzebna jest współpraca przede wszystkim mieszkańców, wiele spraw można bardzo szybko 

załatwić jeśli jest ogólna zgoda mieszkańców, zorganizuję takie spotkanie.  

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi, w sprawie nowej strony internetowej- my nie dawno 

robiliśmy nową stronę, co chwila pokazują się nowe ciekawsze strony, praktycznie codziennie są 

nowe informacje na stronie. Jeśli Państwo macie informacje z własnej miejscowości, proszę 

przesłać zamieścimy na naszej stronie.  

Na resztę zapytań i interpelacji otrzymacie Państwo informację pisemną.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, aby przemyśleć w sprawie Dni Brzeska, żeby dać 

jakąś alternatywę na niedziele, ponieważ nic nie ma w planach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że dużo jest organizowanych 

imprez. Nie idziemy na ilość imprez,  lecz jeśli jest impreza jest zorganizowana to, istotne w 

takich imprezach to, aby brało w niej udział jak najwięcej osób.  

 

Ad. 16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 
Gminy. (Odpowiedź udzielona razem w punkcie Ad. 15 wszystkim )  
 
Ad. 17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  
(brak obecności MRG) . 
 
Ad. 18.  Wolne wnioski i zapytania. 
  

Radny Tadeusz Pasierb, zapytał, żeby Pan Burmistrz się zorientował ile by kosztowała 

klimatyzacja na sali obrad, w przyszłorocznym budżecie wziąć to pod uwagę.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, mamy wstępne wyliczenia, lecz to pomieszczenie 

jest wspólne ze starostwem. Myślę, że jeśli starostwo weźmie udział w połowie kosztów własnych 

to dojdzie to do skutku.  

Radny Edward Knaga poinformował, że trzeba jasno społeczeństwu powiedzieć raz w roku, 

że jeśli nie zmienią się warunki to ekonomiczne zasady będą grać pierwszą rolę to trzeba 

przyznać, że następne placówki z tego tytułu, że nie ma tylu dzieci i nie będzie ich, ja jak czytam, 

że może być tak że jedno będzie chodzić do 1 klasy. Idzie niż demograficzny, są dwie szkoły  

w Jadownikach, za kilka lat może się okazać tak, że tylko jedna będzie miała pełny nabór. 

Uważa, że trzeba przygotować społeczeństwo do takich sytuacji i raz w roku na stronach 

internetowych powinna być, po zakończeniu roku lub przed rozpoczęciem roku.  

Radny Kazimierz Sproski, uważa, że radni powinni sobie zdać sprawę, że nie ma innego 

wyjścia jak zlikwidować tą szkołę, w sumie gdyby w tym rejonie istniała tylko szkoła  

w Szczepanowie były by klasy rzędu 20 kilkoro dzieci, w tej chwili próbujemy coś kombinować, 

dawać jakieś nadzieje na odstąpienie co myśmy przez te kilka miesięcy pracowaliśmy, aby 

doprowadzić sprawę do końca, nie wiem czy ktoś nie chciał się narazić czy rodzicom czy 
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komukolwiek, my też jesteśmy zobligowani do tego, żeby wydawać pieniądze racjonalnie, za to 

jesteśmy rozliczani z państwowych pieniędzy. My wyszliśmy do rodziców i według mnie 

zrobiliśmy bardzo dużo, bo w innych gminach nikt się nie przejmował, procedury zostały 

zachowane rodzice mają teraz jakieś pretensje. Też mi jest ciężko ponieważ jestem 

nauczycielem, na mnie skupia się oraz na Naczelniku, iż my jesteśmy głównymi sprawcami 

likwidacji. Skierował do radnych apel, aby nie chowali głowy w piasek, a potem się cieszyć   

z sukcesów że coś tam do budżetu jest wniesione.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że to co powiedział radny Sproski, to 

jest w tym dużo prawdy, ale jest jedna szansa jego zdaniem, aby nie zlikwidować szkoły - rodzice 

którzy do tej pory nie zdeklarowali chęć utworzenia stowarzyszenia powinni go utworzyć, gmina 

i tak musi otrzymać obiekt, a jest szansa że dostaną na tyle subwencji żeby się utrzymać. 

Nieszczęściem jest w moim odczuciu nie to, że jest mała liczba dzieci, nieszczęściem jest to, że 

jest karta nauczyciela, która powoduje tak gigantyczne koszty. Nikt nie chciałby żeby do takiej 

sytuacji dochodziło, ale być może rodzice mają czas do zastanowienia się, aby powołać 

stowarzyszenie. Kto z nauczycieli będzie chciał pracować, to będzie pracować  na 40 godzin.  

Jeśli ktoś nie będzie z nauczycieli chciał pracować, to znaczy, że dbał tylko o interes swój a nie 

dzieci, więc „wtedy wyjdzie kawa na ławę.” „Zbójecka” polityka władzy centralnej powoduje to, 

że dochodzi do sytuacji takiej jak likwidacja szkół.  

Radna Anna Lubowiecka, zadziwia mnie to, że teraz w tym momencie, gdy od 28 lutego było 

tak strasznie dużo czasu, dlaczego teraz pada taka propozycja.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, nie za wcześnie, nie  za późno, szkoła startuje 1 

września, moim zdaniem termin tu nie ma nic do znaczenia, rejestracja stowarzyszenia trwa 

miesiąc. Jeżeli wezmą to na siebie rodzice, to utrzymanie budynku jesteśmy wstanie jako gmina 

utrzymać.  

Radna Anna Lubowiecka ja nie jestem orędowniczkom likwidacji szkoły, bo to jest mi temat 

bliski i chciałabym jakby najbardziej, aby szkoła została, jeśli chciałabym aby coś w mojej wsi 

było zrobione to ja chodzę i załatwiam biorę to na prostych przykładach, moja inicjatywa jako 

Sołtysa jest bardzo ważna tak samo przenoszę to grunt tak samo tej szkoły.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - rozmawialiśmy, były spotkania przed podjęciem 

uchwał, była również komisja wyjazdowa na miejscu, tak naprawdę te decyzje które 

podejmujemy obecnie są podejmowane z bólem serca, jeśli by było w szkole 150 dzieci, to nie 

mamy żadnego tematu. Jeśli wy zgłaszacie poza budżetem, wnioski żeby zrobić chodnik, żeby 

miasto było czyściejsze, żeby budować sale gimnastyczne, no to musimy się zastanowić co 

chcemy. Trzeba wybrać takie priorytety, nie krytykuję poprzednich Burmistrzów, bo każdy robił 

pewne działania w dobrej wierze, czas pokazuje że niektóre zmiany nie są rozwiązaniami.  

Radna Maria Kucia, nie było głosów, że ktoś skarżył się że jemu taka sytuacja nie odpowiada. 

Nagle 30 dni przed likwidacją, robi się wielkie zamieszanie, że oni nie wiedzieli, mnie się wydaje 

że ta drogę którą myśmy przeszli, to co za rok powtórzymy ją?  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał że naszym celem jest dobro dzieci. Może się 

okazać, że niebawem karty nauczyciela w ogóle nie będzie. Ludzie się będą organizować, widać 

to  w Łękach czy w Wytrzyszczce tam się powoływały stowarzyszenia. Tak czy tak budynek jest 

własnością gminy, gdyby się okazało w przyszłości, że stowarzyszenie nie podoła to w tym 

momencie będzie jedne wyjście, ta szkoła zostanie zlikwidowana i nikt do niego nie będzie miał 

pretensji.  

Radny Franciszek Brzyk, tak naprawdę rodzice pytali kiedyś o stowarzyszenie, ja sam im 

odradzałem pomysł stowarzyszenia patrząc na Wokowice, ta szkoła nie jest perełką którą 

wartało-by przejąć. Szkoła katolicka, dużo włożono z innych źródeł prywatnych, to nie rozwiąże 

problemów to jest zepchnięcie troszkę w drugą stronę, jeśli chodzi o nauczycieli swoje 

stanowisko wypowiedzieli korzystając ze swoich uprawnień. Lepiej było by poszukać innego 

rozwiązania.  

Radny Krzysztof Bogusz, nie mówimy o przyszłości całego systemu oświaty, jak pojawiają się 

jakiekolwiek pomysły to od razu albo są gaszone albo gdzieś spychane, dlaczego wszyscy kochają 

tak księgowych  - 12 osób jest ważniejsze od dzieci? Dla mnie zero skrupułów i tutaj możemy się 

wykazać. Mówimy, że budynek wygląda jak wygląda, a czyja to jest wina?! Trzy godziny 

dyskutowaliśmy  na temat aktualnej sytuacji  cieków wodnych na terenie Gminy Brzesko, i po 

co?. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, musi mieć Pan świadomość, że system oświatowy 

składa się z kilku milionów złotych. Rozliczenia, sprawozdania muszą być solidnie wykonywane, 

to nie jest rozwiązanie które da jakieś zyski. Oczywiście musimy przedyskutować oświatę  

i o perspektywach na najbliższe lata. Może się okazać, że staniemy przed kolejnym dylematem, 

to nie jest temat naszej gminy tylko, my naprawdę sporo dyskutujemy. W tym roku  

w Małopolsce jest zamykanych 70 szkół, a w całym kraju jest mnóstwo, to nie jest niczyja 

przyjemność.  

Radny Leszek Klimek, temat likwidacji szkoły istniał nie za kadencji Burmistrza Wawryki, 

ale istniał dużo wcześniej, około 10 lat wieś Wokowice była świadoma tego, że przyjdzie kiedyś 

dzień na likwidację szkoły. W Wokowicach byliśmy kilka razy i zawsze mówiliśmy o jednym- 

jeżeli nie będzie przyrostu ta szkoła będzie zlikwidowana, wszyscy byli tego świadomi.  

Radny Krzysztof Bogusz, dodał że nie ma żalu do Burmistrza Wawryki, ponieważ walczymy 

z problemem jaki jest w kwestii zamykania szkół. System się sypie nam w całej gminie,  

a jedynym rozwiązaniem jest likwidacja szkoły. Dla mnie nie jest to rozwiązanie trzeba szukać 

innych rozwiązań organizacyjnych.  

Radny Anna Lubowiecka, pan radny Krzysztof Bogusz na komisji wyjazdowej oświatowej     

w Wokowicach przedstawiał statystyki dot. przyrostu dzieci i wiem, że się bardzo naraził 

rodzicom tych dzieci, wiem to od rodziców i miał bardzo zły odbiór przez rodziców i  zadziwia 

mnie to, że jest pan Bogusz takim obrońcom szkoły, naprawdę nie mogę wyjść z podziwu.  

Radny Krzysztof Bogusz, z liczbami się nie dyskutuje, ja szukam innego rozwiązania i nie 

uważam, że uszczęśliwimy je wybudowaniem hali sportowej w Szczepanowie.  
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Pani Maria Bartys, poruszyła i przedstawiła sprawę w temacie kanalizacji burzowej w Brzesku 

na działce Urzędu Miejskiego. Wyraziła niezadowolenie z otrzymanego pisma z nadzoru 

budowlanego i zapytała co się dzieje w jej sprawie?! Czy Pan Burmistrz czytał decyzję sądu w tej 

sprawie? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, postępowanie prowadzi Powiatowy Nadzór 

Budowlany, my nie prowadzimy postępowania i nie mamy kompetencji aby udzielić Pani w tej 

sprawie odpowiedzi.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że skoro Pani Maria Bartys nie jest 

usatysfakcjonowana odpowiedzią, to zaproponował, aby napisała skargę na Powiatowy Nadzór 

Budowlany, że mimo że nie była Pani stroną, to nadzór wysłał do Pani pismo.  

Radna Maria Kądziołka - nie może zgodzić się z niektórymi wypowiedziami: zostało tutaj 

powiedziane przed chwilą, że przez 3 godziny dyskutowaliśmy na temat cieków wodnych, a ja 

powiem że bardzo dobrze, że dyskutowaliśmy ponieważ po pierwsze ten problem wywołaliśmy 

my sami, gdyż bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem, nie możemy chować 

tematu pod dywan. Teraz przyszedł czas, aby na komisjach zaproponować opracowanie 

pewnych rozwiązań, nie dotyczy to tylko cieków wodnych, dotyczy to również szkół. Nie 

jesteśmy w stanie na sesji tutaj omówić tych wszystkich spraw, musimy wysłuchać osób 

merytorycznie przygotowanych, prawników,  tak abyśmy mogli podjąć rozstrzygnięcia                    

i przedstawić radzie. Na radzie możemy już dyskutować nad stanowiskami wypracowanymi.   

 
Ad. 20.  Zamknięcie obrad sesji. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zamknął 

obrady X sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz.10.00 – do godz. 18:30  

 

 

Protokołowała                                                               Przewodniczący 
                                                                                   Rady Miejskiej w Brzesku 
     
Joanna Szczepka                                                                      mgr Krzysztof  Ojczyk                                         

 
 
 


