
P R O T O K Ó Ł  Nr  XVI/ 2011 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     26 października  2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk.  

W sesji udział wzięło 21 radnych:  

1. Babicz Bogusław, 

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Chmielarz Ewa, 

5. Gawiak Jerzy, 

6. Góra Stanisław,  

7. Kądziołka Maria, 

8. Klimek Leszek, 

9. Knaga Edward, 

10. Kucia Maria,  

11. Kwaśniak Adam,  

12. Lubowiecka Anna, 

13. Mrówka Halina, 

14. Ojczyk Krzysztof, 

15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

16. Pasierb Tadeusz, 

17. Smołucha Adam, 

18. Sproski Kazimierz, 

19. Strojny Paweł, 

20. Sorys Jarosław,  

21. 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.  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 XVI  Sesji 

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

Sekretarza Gminy, kierowników i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach 

sesji uczestniczyło 21 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 Rady Krzysztof Ojczyk  przedstawił porządek obrad  XVI sesji 

Rady Miejskiej w Brzesku; uwag brak, zatem odczytał porządek obrad zwołanej na dzień  

26 października 2011 roku: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 5 października 2011 r. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

8. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej oraz Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji. 

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

10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy        

o samorządzie gminnym).  

12. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

13. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom .  
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14.  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 2011 

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

3) dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szczepanowie; 

4) dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyskach oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Porębie Spytkowskiej; 

5) zmiany uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 

r. w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za 

inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości; 

6) zmiany uchwały w sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt. 

"Brzeski Magazyn Informacyjny"; 

7) wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015; 

 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  

18. Wolne wnioski i zapytania.  

19. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że podpunkt 6 punktu 14 wycofuje. W 

ostatnim czasie zostały jeszcze przeprowadzone rozmowy z Panem Burmistrzem   

i z Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i będzie jeszcze kilka technicznych spraw do 

rozwiązania. Jest prośba, aby ten projekt wycofać i przełożyć go na następną sesję listopadową. 

Zadał pytanie sekretarzowi Gminy , czy tą zmianę należy przegłosować? 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, skoro Pan Przewodniczący przedstawił porządek, został 

on przesłany radnym, więc powinno nastąpić przegłosowanie.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie wycofanie podpunktu                   

6 z punktu 14, w zamian kolejny projekt uchwały będzie miał numer 6, jako kolejny. Poddano 

pod głosowanie: przyjęto zmianę głosami : 13 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących.  

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 5 października 2011r.  

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 5 października 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  19 za – jednogłośnie  - Protokół został przyjęty.  
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Ad. 4. Interpelacja radnych.  

 

Radny Adam Kwaśniak złożył następujące interpelacje:  

1. Muzeum. W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi wycofania się z decyzji  

o utworzeniu w Brzesku muzeum, wnoszę o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 

rok 2012 na zadanie: Powołanie muzeum ziemi brzeskiej. Uzasadnienie dla podjęcia decyzji jest 

niewykorzystane dla pozyskiwania eksponatów i pamięci historycznej.  

2. Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa. Wnioskuję o 

uwzględnienie w budżecie na rok 2012 środków na wykonanie elewacji budynku Urzędu 

Miejskiego i Starostwa. Budynek w obecnym stanie nie prezentuje się dobrze i wyraźnie odstaje 

od siedzib władz miejskich w innych miastach.  

3. Remont chodnika na ul. Sobieskiego. Na prośbę mieszkańców wnioskuję o remont 

chodnika na ul. Sobieskiego.  

4. Poprawienie kostki brukowej na ul. Głowackiego. Po wymianie przewodów elektrycznych 

w chodniku na ul. Głowackiego kostka brukowa w wielu miejscach ruchoma i nierówna, co 

stwarza zagrożenie dla pieszych.  

Radny Bogusław Babicz, Sprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów a zwłaszcza poruszania się 

pieszych na terenie urbanistycznego osiedla Kołłątaja, stanowiącego część Osiedla Kopaliny-

Jagiełły w Brzesku oraz Osiedla Słotwina. Osiedle to składa się z kilkunastu ulic i jest 

zamieszkiwane przez blisko tysiąc mieszkańców. Mimo, że powstało w latach osiemdziesiątych    

i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku to praktycznie nie ma na jego terenie chodników, za 

wyjątkiem kilkudziesięciometrowego odcinka przy części ulicy Jasnej. Najbardziej potrzebny       

z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza dzieci jest chodnik przy ul. 

Konstytucji 3 Maja. Ulica ta jest główną arterią tego osiedla i stanowi niejako łącznik pomiędzy 

Słotwiną a pozostałą częścią miasta. Od kilku lat ruch pojazdów na tej ulicy uległ znacznemu 

zwiększeniu ponieważ bardzo często oprócz mieszkańców pobliskich osiedli korzystają z niej 

również pojazdy omijające drogę krajową E-4 w kierunku na Kraków i Tarnów korzystając            

z drogi powiatowej przez Rzezawę. Co gorsza sporo kierowców, z uwagi na prosty odcinek tej 

ulicy rozwija na niej duże prędkości, znacznie przekraczające ustanowione dla całego osiedla 

ograniczenie do 30 km/h. Stwarza to szczególne niebezpieczeństwo dla pieszych, w tym 

zwłaszcza dla uczęszczających do szkoły dzieci. Należy podkreślić, że ruch pojazdów na terenie 

tego osiedla z całą pewnością ulegnie jeszcze dalszemu zwiększeniu po oddaniu do użytku 

odcinka autostrady Szarów – Brzesko. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest wykonanie 

chodnika przy tej ulicy dlatego, też w imieniu mieszkańców bardzo proszę pana Burmistrza          

o uwzględnienie takiej inwestycji w projekcie przyszłorocznego budżetu.  
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Druga interpelacja stanowi niejako ponowienie interpelacji złożonej przez mnie w dniu 14 

grudnia 2010 roku i dotyczy sprawy budowy ulicy łączącej ul. Kossaka z ul. Jasną w Brzesku. Ma 

ona bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców, zwłaszcza osiedli Kopaliny-Jagiełły i Słotwina, 

ponieważ wydatnie usprawniłaby ruch komunikacyjny w obrębie tych osiedli, wpływając 

pośrednio na bezpieczeństwo. Jest to ulica od dawna oczekiwana przez mieszkańców. Bardzo 

cieszy fakt, iż została już przez Gminę wykonana dokumentacja na budowę tej drogi oraz w dniu 

12.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej. 

Chciałbym jednak prosić Pana Burmistrza o znalezienie środków na dalszą kontynuacje tej 

inwestycji w przyszłym roku, w szczególności na rozpoczęcie robót budowlanych.  

Radny Piotr Wyczesany, 1. Szkoła w Buczu bierze udział w międzynarodowym programie 

Comenius. Nauczyciele szkół biorących udział w programie (z Islandii, Włoch, Francji, 

Hiszpanii, Słowacji, Czech i Polski) spotykają się co pół roku w grupach roboczych na terenie 

w/w państw. W maju przyszłego roku nasza szkoła będzie gospodarzem takiego spotkania. 

Zarówno wspólnota szkolna, jak i mieszkańcy Bucza przygotowują się na przyjęcie gości. 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wygląd samego budynku jak i otoczenia szkoły. Koniecznym 

jest, dla poprawy estetyki, dokończenie elewacji na budynku przedszkola od strony północno – 

wschodniej oraz wykonanie w całości termoizolacji na budynku szkoły. W tym miejscu 

pragniemy zaznaczyć, że budynek ten od 14 lat nie jest ocieplony, nie zostały wykonane podbitki 

poddachowe ani szpalety przyokienne. Na spotkaniu Dyrekcji szkoły, Rady Sołeckiej  

i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze potrzeby te zostały przez nas zauważone  

i zwróciliśmy się pisemnie do Pana Burmistrza z prośbą o realizację przedstawionych wniosków. 

Nadarza się naprawdę ku temu okazja, że po przez poprawę wizerunku szkoły, jej otoczenia  

i centrum wsi, goście przebywający w Buczu będą mieli pozytywną opinię o wizerunku całej 

gminy. Prosimy, w miarę możliwości finansowych o jak najszybsze rozwiązanie w/w kwestii.  

2. Czy na dzień dzisiejszy UM posiada informację nt. planowanej eksploatacji złoża piasku na 

nowych terenach w obrębie Bucza przez firmę Super - Krusz?  Z nieoficjalnych informacji jakie 

posiadamy, wynika, że właściciel w/w firmy ma poważne zamiary rozszerzenia swojej 

działalności o nowe tereny. Obawiamy się, że obietnica złożona podczas Zebrania Wiejskiego 

przez właściciela firmy, iż swoją działalność ograniczy tylko do terenu tzw. „Góry Łazy”,                

a pozostałą część przeznaczy pod zabudowę mieszkalną i rekreacyjną nie zostanie dotrzymana. 

Jesteśmy przekonani, że tereny te po ewentualnym wydobyciu nie zostaną właściwie 

zrekultywowane i stworzą tzw. „krajobraz księżycowy”.  

 

Radny Franciszek Brzyk - W związku z szeroką dyskusją jaka rozgorzała w ostatnim okresie 

czasu na temat parkingu w Szczepanowie ma następujące pytania: 

- kiedy i na czyj wniosek została podjęta decyzja o opracowaniu dokumentacji  na budowę 

parkingu, kto taką decyzję podjął? 
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- czyją własnością jest grunt na którym projektowany jest parking, jak do tej pory rozwiązywana 

była sprawa użytkowania tego terenu? 

- dlaczego to zadanie pojawiło się w informacji o realizacji inwestycji dopiero w miesiącu maju, 

kiedy jak wynika z informacji już w kwietniu wystąpiono o uzyskanie pozwolenia wodno – 

prawnego. 

- czy wykonanie dokumentacji na budowę parkingu było umieszczone w budżecie pod taką 

nazwą czy też skorzystano z ogólnej puli na dokumentację okresów przyszłych. 

- czy realizację tego zadania konsultowano ze społecznością lokalną, chociażby w świetle 

określenia priorytetów inwestycji na tym terenie? 

W ostatnim okresie czasu w rejonie tzw. Okocimia Dolnego pojawiły się w dużej ilości lisy. 

Można je zaobserwować spacerujące po ulicy nie tylko po zmroku ale również w dzień. Ze 

względu na zagrożenie jakie istnieje ze strony tych zwierząt, pomimo wykonywanych prób 

szczepień, konieczna była by regulacja ilości tej populacji. Zagrożenie jest tym większe, 

ponieważ jest również duża ilość bezpańskich kotów i psów, które mogą być przy okazji 

kontaktów z tymi zwierzętami nosicielami chorób. 

Kolejna sprawa dotyczy terminów realizacji spraw poruszanych w interpelacjach oraz pismach 

zgłaszanych do Burmistrza. W związku z tym mam pytanie: czy sprawa remontu chodnika przy 

ul. G. Okocimskich została przedstawiona Zarządcy drogi, jeżeli tak, to kiedy i w jakiej formie? 

- kiedy zostanie wyremontowana wiata przystankowa oraz zamontowane lustro, wydaje się, że 

dwa miesiące od pisemnego zgłoszenia sprawy jest terminem wystarczającym do realizacji tego 

typu zadania. 

 

Ad. 5.  Zapytania radnych.  

 

Radna Halina Mrówka - mam zapytanie w sprawie doprowadzenia wody i kanalizacji na 

Pomianowskim Stoku. Zwrócił się do mnie Pan Michał Pawlik, jego działka o numerze 2043/72, 

na własny koszt wykonał projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, to samo dotyczy sieci 

wodociągowej. Zwrócili się o to samo do mnie Państwo Łazanowie, domy są już gotowe do 

wejścia, chciałam zapytać czy będą w tej sprawie przesunięte jakieś pieniążki, żeby można było 

to zrobić na następny rok?   

Radny Jarosław Sorys - w związku z informacją o realizacji zadań (materiał na sesje 26-10-

2011) pkt. 12 dotyczącą „Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko”, a konkretnie projektu 

kanalizacji sanitarnej dla południowej części Jadownik i części Okocimia - biorąc pod uwagę fakt 

zakończenia pozyskiwania zgód na przełomie lipiec/sierpień proszę o sprecyzowanie terminu 

zakończenia prac projektowych. 

Na czerwcowym spotkaniu sołtysów zorganizowanym przez Pana Burmistrza z Panią Kierownik 

MZMiUW oraz Panią Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie prac prowadzonych 
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na rzekach i potokach podległych Związkowi padła deklaracja (poparta zapewnieniem, że są na 

to pieniądze) ze strony p. Kierownik Zarządu o wykonaniu projektu regulacji części potoku 

Grodna (ok. 500m) w pobliżu przepustu okularowego w miejscu w którym wylewająca woda 

zrywa asfalt z drogi gminnej, zalewa posesje i domy. Z niepotwierdzonych do końca informacji 

jakie udało mi się uzyskać wiem, że prace nad realizacją tego niewielkiego, a tak potrzebnego 

projektu nie zostały jeszcze podjęte? W związku z tym proszę p. Burmistrza o interwencje            

w Małopolskim Zarządzie, bądź jeżeli Pan Burmistrz coś więcej wie w tej sprawie proszę              

o udzielenie odpowiedzi.  

W związku z moją interpelacją na ostatniej sesji dot. naprawy pokrycia dachowego na budynku 

OSP w Jadownikach chciałbym zapytać P. Burmistrza o stanowisko w tej sprawie, jaką decyzje 

Pan podjął?  

W odpowiedzi na moje zapytanie z dn. 29.08.2011 dotyczące budowy kanału sanitarnego na ul. 

Wschodniej udzielonej dn. 27. 09.2011 przez p. Prezesa BZK wynika, że po opóźnieniach              

w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót wykonawca przystąpi do pracy po zakończeniu 

robót przy ul. Starowiejskiej. W związku z tym, że prace przy ul. Wschodniej jeszcze się nie 

rozpoczęły proszę o aktualne informacje dotyczące rozpoczęcia tego zadania. 

Radny Adam Kwaśniak, zapytał : kiedy zostanie oddany do użytku parking na dworcu PKP? 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawach:  

- Czy podjęto już jakieś kroki na posesji przy ul. Jasnej i ul. Bocznej?. Temat ten poruszałem już 

na sesji miesiąc temu.  

- Czy Pan Burmistrz wydał pozwolenie firmie, która chce wydobywać kopaliny piasek przy  

ul. Szczepanowskiej z uwzględnieniem studium uwarunkowań planowania przestrzennego  

i ewentualnie jakie te uzgodnienia są?  

- Czy jest decyzja GDDKiA w sprawie udzielenia uzgodnienia dla Gminy Brzesko dla 

opracowania uchwalenia studium uwarunkowań pod przyszły plan od drogi krajowej nr 4, przez 

ulicę Pomianowski Stok aż do ul. Mickiewicza? 

 

Ad 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Radny Stanisław Góra, zapytał w sprawach: 

Na jakim etapie jest przetarg wodociągu w Porębie Spytkowskiej, kiedy będzie wykonywana  

i czy jest podpisane porozumienie? Poprosił również aby na wykonawcy przyłączy 

wodociągowych, wymóc przyspieszenie dostarczenia już dokumentacji na przyłączach.  
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Przewodniczący Osiedla Słotwina Tadeusz Ciurej, podziękował Radnemu Bogusławowi 

Babiczowi za interpelację, ponieważ ta sprawa jest bardzo ważna również dla jego osiedla. 

Zapytał w sprawach:  

-  kiedy będzie wykonywany projekt chodnika dalszego ciągu ul. Kopernika; 

-  o poprawienie przebudowy wykonanego chodnika na ul. Kołłątaja; 

-  co z  budowę wodociągu na ul. Stawowej;  

-  przebudowie ulic Wyspowej i Bagiennej. 

 

Radny Adam Kwaśniak, poddając do użytku nowe obiekty na terenie miasta i gminy docenia 

się wielu zacnych osób, zapraszając do przecięcia wstęgi. Mam pytanie czy gospodarze osiedli 

doczekają się kiedyś takiego zaszczytu? 

 

Radny Jarosław Sorys, zapytał o pracach na ulicy Wschodniej w Jadownikach, zbliża okres 

zimowy.  

 

Ad.  7.      Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. (Młodzieżowa 

Rady Gminy nie uczestniczyła w obradach).  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że dostał wiadomość od Pani 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, że z dniem 30 czerwca opiekun MGR Pani Edyta Szpil 

złożyła rezygnację, skierował prośbę, aby powołać nowego opiekuna i zaktualizować ponownie 

informację oraz aby ten organ otrzymał właściwe wsparcie nowego opiekuna.  

 

Ad.    8.    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 oraz 

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; 

 Pani Jadwiga Kramer - Społeczna Komisja Mieszkaniowa; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, dodał, że najważniejszą informacją która ich dotyczy, 

jest sprawa kosztów utrzymywania z tytułu mediów na Placu Kupieckim, mieszkańcy tam płacą 

za media chyba najwięcej w gminie, po kilkaset złotych miesięcznie. Z punktu widzenia 

kryterium dochodowego nie są w stanie pokrywać tych opłat. A efekt jest taki, że dług na tym 

budynku pogłębia się o 100 tys. złotych rocznie. Tak już jest od 10 lat. Jest to bardzo duże 

obciążenie Gminy Brzesko, ponieważ w 100% spółka MZGM jest własnością gminy. Musimy na 
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ten problem zdecydowanie się przyjrzeć i coś w tym kierunku zaradzić. Uważam za słuszny 

wniosek w tej sprawie komisji mieszkaniowej, dot. zbycia tego budynku. Należy zapewnić 

mieszkania przebywającym tam rodzinom i zdecydowanie podjąć kroki, gdyż są to potężne 

obciążenia.  

 

Ad. 9.   Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej  

sesji. Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. (uwag brak)  

 

Ad. 10.  Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

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

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał co z realizacją uchwały o gabinetach 

stomatologicznych? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - poinformował, że postara się udzielić 

odpowiedzi.  

 

Ad. 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy  

o samorządzie gminnym). 

Informację wg. załącznika do protokołu złożył Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku.  

Przewodniczący odczytał pismo z Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego Wojewody  

w sprawie oświadczenia majątkowego Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej  za rok 

2010, które były bez zastrzeżeń i nieprawidłowości.  

 

Ad.12 Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym. 

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

 

Ad.13 Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom.  

 

Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała, przedstawił radnym 

informację na temat działalności Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. Informację pisemną radni otrzymali również w materiałach na sesję.  

Pytania:  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, zapytał o możliwość obniżenia opłaty za zajęcia pasa 

drogowego w sytuacji kiedy, jest prowadzony remont kamienicy lub danego lokalu. Chodzi o to, 

aby z jednej strony lokal ten ładnie wyglądał  i żeby była to dla właścicieli jakaś zachęta do 

przeprowadzania remontu czy rewitalizacji budynku, a z drugiej strony dla przedsiębiorców 
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mogłaby być to rekompensata za czasowe utrudnienia. Warto by się zastanowić nad tym,  opłata 

mogła być obniżona bądź zniesiona?.  

Radny Franciszek Brzyk, idąc w ślad za tym o czym Pan Przewodniczący mówił, należało by 

rozważyć ogólne zasady pomocy przedsiębiorcom lub najemcom w sytuacji, gdy prowadzone są 

roboty na terenie Brzeska, być może to nie są wysokie kwoty. Wydaje mi się, że należało by 

również zastanowić się nad poparciem wniosku o okresowe obniżenie podatku, jest to 

stosowane w innych miejscowościach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, prowadzimy cały czas takie działania. W sprawie 

obniżenia podatku przez Urząd Skarbowy, takiej możliwości nie ma, podatki się wylicza według 

dochodów. Jeśli chodzi o inwestycje które prowadzimy, to w miarę możliwości staramy się 

przedsiębiorcą pomagać. Jeśli jest prowadzona inwestycja, która utrudnia w jakiś sposób 

prowadzenia działalności jest prowadzona zawsze komunikacja, staram się o to dbać. Teraz przy 

budowie ronda jest komunikacja, cały czas ruch się w tym rejonie odbywa. W sprawie pomocy 

przedsiębiorcą, jest stosowana uchwalona uchwała o pomocy „de minimis” inną formę o którym 

mówił Pan Przewodniczący przemyślimy, weźmiemy to pod uwagę o ile jest to możliwe.  

W najbliższym czasie chce się spotkać z przedsiębiorcami, kongregacjami które działają na 

terenie naszej gminy, aby porozmawiać o problemach miastach, gminy i nowych inwestycjach.  

Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę terenu Jadowiniki-Rędziny, czy będą jakieś kroki 

podjęte w tym temacie? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - w najbliższym czasie umówiłem się z Dyrekcją 

Carlsberga w tym temacie.  

Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie terenów inwestycyjnych. Czy były rozważania, 

ewentualnie projekty co do tego terenu który powstanie pomiędzy planowanym nowym zjeździe 

z autostrady, czy ewentualnie tu były by możliwości wykorzystania tego nie koniecznie teraz, lecz 

w przyszłości na teren inwestycyjny. Jako przykład podam Wojnicz, przy zjeździe pomiędzy 

obwodnicą takie tereny są zlokalizowane.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka my jako gmina posiadamy tereny w rejonie Bucza, 

ten teren analizujemy. Jadowniki-Rędziny są terenami prywatnymi. Ten teren który poruszył 

Pan Babicz, tam te rozwiązywania komunikacyjne będą.   

Radna Maria Kądziołka, chciałam wrócić do interpelacji, którą złożyłam na poprzedniej 

sesji. Pan Babicz w tej kwestii złożył teraz zapytanie. Interpelacja moja dotyczyła utworzenia 

nowych stref ekonomicznych, na którą otrzymałam dzisiaj odpowiedź. W dalszym ciągu będą się 

upierała w sprawie utworzenia nowych stref aktywności gospodarczej na terenach przy nowym 

zjeździe. Nowe strefy aktywności ekonomicznej stymulują rozwój gminy. Na piśmie złożę 

interpelację między-sesyjną dotyczącą dalszej części interpelacji, którą złożyłam w sprawie stref 

ekonomicznych. Bardzo proszę o uwzględnienie tego w przygotowanym nowym planie 

zagospodarowaniu tego terenu, ta sprawa jest dla Brzeska niezwykle ważna. To, że mamy strefy 

w Buczu, Mokrzyskach, Brzesku - jest ważne, ale tych stref dla przedsiębiorców musimy mieć 

więcej, żeby Brzesko mogło się rozwinąć.  
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Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę strony internetowej inwestycji. Materiały nie są 

atrakcyjne podane. Jeśli ktoś szuka konkretnych informacji na stronie to tam tego troszkę 

brakuje, czy nie można było by się wzorować na stronie budowy autostrady, tam są podane 

harmonogramy, informacje kontaktowe do osób które są odpowiedzialne za realizację danej 

inwestycji, ewentualnie postępu prac- to naprawdę ludzi interesuje i szukają informacji, 

podniesie to na pewno atrakcyjność strony i poprawi dostęp do informacji.   

Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała odpowiedział radnemu  

w sprawie strony internetowej. 

Radny Edward Knaga, przedstawił, że należy ul. Klonową i ul. Czarnowiejską objąć planem 

zagospodarowania przestrzennego. Musimy się zastanowić i dość szybko widzimy my i jak widzą 

urbaniści zagospodarowanie tej sfery. Ja na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, jak będzie 

wyglądał ruch ul. Leśną?.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, przypomniał wcześniejszą koncepcję zjazdu  

z autostrady oraz łącznika oraz  przedstawił jak sprawa ta toczyła się kilka lat temu. Do 2007 

roku urząd wbrew mieszkańcom forsował zjazd ul. Leśną i to spowodowało opóźnienia w 

budowie obwodnicy. W 2008 roku zmieniona została ta koncepcja na tzw. zachodnią obwodnicę 

Brzeska, a teraz należy czynić starania, aby przyszłościowo kontynuować jej dalszą rozbudowę w 

kierunku południowym. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ustosunkował się do wypowiedzi radnego 

Edwarda Knagi w sprawie docelowego zjazdu z autostrady.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poruszył sprawę oczyszczalni ścieków w Wokowicach. 

Gmina jako udziałowiec powinno wpłynąć na Prezesa RPWiK na rozbudowę oczyszczalni 

ścieków w Wokowicach. Ta rozbudowa będzie mogła ustabilizować ceny na stałym poziomie, 

aby one nie rosły.  Należy przygotować dokumentacje i tereny, pod budowę mniejszych 

oczyszczalni celem uniezależniania się Gminy od dotychczasowych odbiorców ścieków.  

 

Przewodniczący pod dyskusji zarządził przerwę.  

Przerwa w obradach trwała od godziny 12:15 do godziny 12:45 

Po przerwie:  

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha,  omówiła uchwałę zmiany Budżetowej Gminy Brzesko na 

rok 2011.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  20 za, jednogłośnie jak niżej  /20 radnych 

obecnych na sali/: 
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Uchwała Nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

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; 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 26 października 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) dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach oraz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Szczepanowie; 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XVI/105/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

4) dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyskach oraz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej; 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 
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go pod głosowanie – został przyjęty  19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyskach oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

5) zmiany uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 

2011 r. w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich 

wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

nieruchomości; 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty  17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu /18 

radnych obecnych na sali/: 

Radny Jarosław Sorys, sołtys wsi Jadowniki wstrzymał się od głosu.  

 

Uchwała Nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia            

30 marca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich 

wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

nieruchomości; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

6) wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015; 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła radzie 

protokół  Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 14 października.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy są pytania - pytań brak. Następnie 

Przewodniczący Rady zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, zgłosił kandydaturę Krzysztofa Bogusza, Haliny Mrówki, 

Edwarda Knagi. Krzysztof Bogusz, Halina Mrówka wyrazili zgodę. Edward Knaga nie wyraził 

zgody na prace w Komisji Skrutacyjnej.  

Wiceprzewodniczący Tadeusz Pasierb zgłosił Ewę Chmielarz, radna wyraził zgodę.  
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Następuję głosowanie o przyjęcie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej (osoby zgłoszone: 

Krzysztof Bogusz, Halina Mrówka oraz Ewa Chmielarz). Głosowano 19 za – jednogłośnie (przy 

19 radnych obecnych).  

Komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. Przygotowano kart 21 do 

głosowania. 

Radna Ewa Chmielarz Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła radnym sposób 

głosowania.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, odczytywał nazwiska radnych alfabetycznie, którzy kolejno do 

przygotowanej urny wrzucali karty.  

 W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 1 radna nieobecna.  

Nastąpił proces głosowania, głosowane było tajne.  

 

Komisja Skrutacyjna udała się na podliczenie głosów.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Chmielarz przedstawiła wyniki głosowania tajnego.    

(Protokół stanowi załącznik do protokołu).  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Chmielarz, poinformowała, że przy jednym  

z kandydatów wynik głosowania za i przeciw był równy w związku powyższym zarządzono 

powtórne głosowanie nad powyższym kandydatem. Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała 

karty do głosowania.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytywał nazwiska radnych alfabetycznie, którzy kolejno 

dokonywali aktu głosowania (głosowanie tajne). Protokół z przeprowadzonego ponownego 

głosowania stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Maria Kądziołka, zgłosiła poprawkę do uchwały.  Wniosła, aby do paragrafu                     

2 dodać  „wraz z dokumentami o których mowa w art. 162 § 2 i 4 ustawy prawo o ustroju sądów 

powszechnych” ponieważ wynika to z tegoż przepisu.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że o tym mówi ustawa, że przekazuje się 

całą dokumentację natomiast paragraf drugi mówi tylko i wyłącznie o uchwale, że uchwałę się 

przekazuje.  

Radna Maria Kądziołka, jeżeli byśmy rozumowali tak jak Pan Sekretarz teraz przedstawił, to 

po co nam ten zapis w ogóle skoro ustawa nam tak mówi. Albo likwidujemy ten zapis, albo go 

uzupełniamy. Ponownie zgłosiła poprawkę.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odczytał art. 164 paragraf 1 ustawę prawo i ustrojów 

sądów powszechnych. Dodał, że nie twierdzi, że takiej poprawki nie może być natomiast uważa, 

że ustawa mówi o tym, że należy przekazać i nie jest konieczne powielanie tego w uchwale.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że należy przegłosować poprawkę którą 

zgłosiła radna Maria Kądziołka. Poprawkę przyjęto głosami: 16 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały wraz z poprawką.  
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Uchwała Nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz ad. 16. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy w jednym punkcie.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco: 

Radnemu Adamowi Kwaśniakowi - w sprawie muzeum, idea jest dobra, z perspektywy 

czasu powstanie, lecz mamy teraz sporo wydatków i inwestycji rozpoczętych, na które musimy 

zabezpieczyć środki. Dlatego nie możemy powołać następnej instytucji, która będzie nasz sporo 

kosztowała. W sprawie elewacji budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa – ten budynek jest 

własnością gminy i powiatu, nie będzie to priorytetowe zadanie które należy wykonać, zgadzam 

się że jest potrzebne, ale musimy myśleć o zadaniach które są najistotniejsze do realizacji. Jeśli 

chodzi o remont chodnika na ul. Sobieskiego, przyjmuję to jako wniosek do budżetu na rok 

2012.  

W sprawie poprawienia kostki na ul. Głowackiego - poprosiłem pracowników i kierownika, aby 

te usterki zostały naprawione.  

Radnemu Bogusławowi Babiczowi- w sprawie budowy chodnika na Osiedlu Kołłątaja i na 

Słotwinie w związku z budowaną autostradą. Chcemy zapewnić na osiedlach bezpieczeństwo, 

rozmawiamy w Urzędzie na te tematy, działania będą podejmowane. Przyjmuję to jako wniosek 

do budżetu. W sprawie dokumentacji z ul. Kossaka, jest dokumentacja wykonana, wystąpiliśmy 

o pozwolenia, jeśli zakończy się postępowanie z wydaniem decyzji to będzie realizowana, lecz 

cały czas ten proces jest wykonywany.  

Radnemu Piotrowi Wyczesanemu - jeśli chodzi o modernizację budynku- również będzie 

to jako wniosek do budżetu na rok ubiegły.  

Radnemu Franciszkowi Brzykowi- w sprawie parkingu w Szczepanowie, ten temat był 

wielokrotnie omawiany na poprzedniej sesji i udzielałem odpowiedzi. Nie wiem skąd tyle 

zamieszania w stosunku do tego parkingu, wydaje mi się, że ten parking jest potrzebny. Kiedy on 

będzie realizowany, to zobaczymy kiedy będą środki na wybudowanie. Jeśli budujemy parkingi 

to wykonujemy to etapami.  W sprawie remontu ul. G. Okocimskich - ten temat był 

przedstawiany przedstawicielom powiatu, wystąpiliśmy do nich.  

Radnej Halinie Mrówka - w sprawie budowy wodociągu na działkach przy ul. 

Pomianowskiej. Został wykonany projekt, przy opracowywaniu budżetu będzie rozważana 

sprawa realizacji tej inwestycji.  

Radnemu Jarosławowi Sorysowi - w sprawie budowy kanalizacji w Jadownikach, to 

postępowanie powinno się zakończyć w tym roku. Sporo było problemów z uzgodnieniami Ewa 
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mieszkańców, dlatego te prace się opóźniły. W sprawie Małopolskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Krakowie, dotyczącego przygotowania dokumentacji na regulację 

odcinku potoku Grodna, Urząd skieruje zapytanie w tej sprawie do ZMiUW w Krakowie.  

Radnemu Adamowi Kwaśniakowi - w sprawie terminu oddania do użytku parkingu 

dworca PKP- myśmy o to zadanie zabiegali, udało się wpisać do zadań realizowanych przez PKP. 

Mnie samego troszkę denerwuje, że nie oddano go do użytku. Na komisji, kiedy przedstawiciele 

Zarząd PKP byli obecni na spotkaniu, rozmawialiśmy w tym temacie. Parking podlega pewnym 

zgłoszeniom i odbiorowi. Z tego co się dowiedziałem, w drugim kwartale przyszłego roku 

zostanie oddany nowy dworzec PKP. Poprosimy PKP, aby parking był jak najszybciej oddany do 

użytku.  

Przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi - w sprawie uzgodnień z piaskownią Pan 

Naczelnik ITK odpowie w tym temacie. W sprawie uzgodnień z GDDKiA przebiegu autostrady 

od drogi krajowej Nr 4 do drogi krajowej Nr 75 w celu aktualizacji studium. Są ustalenia 

właścicieli działek, przyległych do tego zjazdu, lecz z GDDKiA takich ustaleń na razie nie mamy.  

Radnemu Stanisławowi Górze - w sprawie wodociągów. W drodze przetargu został 

wyłoniony wykonawca i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na wykonanie sieci. 

Projektant zostanie poinformowany o konieczności szybkiego dokończenia dokumentacji 

przyłączy.   

Przewodniczącemu Zarządu Osiedla „Słotwina” Tadeuszowi Ciurej - w sprawie 

kontynuacji budowy chodnika na ul. Kopernika, opracowany jest projekt, po podpisaniu 

porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich o współfinansowanie oraz po wprowadzeniu tego 

zadania do budżetu Gminy będzie można rozpocząć wykonywanie inwestycji. W sprawie 

wodociągu na ul. Stawowej, jest wykonany projekt. Na osiedlu Słotwina, dużo został wykonane 

w ostatnim czasie, sieci wodociągowej, chodniki, drogi, dworzec - będzie to jedna                            

z najładniejszych dzielnic w mieście. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, przy 

modernizacji sieci kolejowej, będą przebudowane niektóre wiadukty, niektóre drogi też będą 

przebudowane.  

Radnemu Adamowi Kwaśniakowi - w sprawie zaproszenia przy uroczystościach                     

i przecinaniu wstęg; nie wiem co Pan radny miał na myśli i proszę o doprecyzowanie tego 

zapytania. Spontanicznie są wywoływani osoby do przecięcia wstęg, jeśli ktoś jest obecny to 

staram się dużo brać osób pod uwagę. Jeśli będzie otwarcie Rynku, to rozumiem, że jest to na 

Pana osiedlu, to Pana poproszę.  

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, odpowiedział w sprawie Firmy Super-Krusz, która 

działa na terenie Bucza. Udzielił również odpowiedzi na temat wydania uzgodnień o udzielenie 

firmie ECI koncesji na wydobywanie kopalin na terenie ul. Szczepanowskiej. Ustalenia na 

pozwolenie zostały wydane negatywnie.  

 

Ad. 17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

(brak obecności MRG)   
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Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał zaproszenie od Małopolskiej Szkoły 

Wyższej na 29 października no godzinę 11:00 z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 

2011/2012 połączonymi z 25-leciem istnienia miesięcznika „WZRASTANIE” 

Odczytał pisma, które wpłynęły do Biura Rady, celem poinformowania Rady o ich treści:  

- dwa pisma od Pani W.M Prezes Stowarzyszenia Kopaliny-Jagiełły; Czy ktoś się chce odnieść? – 

brak.  

- pismo od Pani J. Ł.;  

Radny Tadeusz Ciurej, poinformował, że pamięta o wszystkich inwestycjach które zostały 

wykonane na Osiedlu Słotwina, za które podziękował, dodał również, że w 21 wieku, na krótkiej 

ulicy nie ma wody pitnej, ludzie korzystają ze studni, ta inwestycja miała zostać zrealizowana już 

dawno. Burmistrz na spotkaniu mi obiecał oraz mieszkańcom, a ja dziś jestem atakowany  

z każdej strony, więc ja muszę podjąć jakieś działania. Proszę bardzo, zarówno Burmistrza jak  

i radnych z naszego osiedla, aby wspierali tą inwestycję - budowę wodociągu na ul. Stawowej.  

Radna Anna Lubowiecka, poruszyła sprawę związaną z planowaną budową parkingu  

w Szczepanowie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ustosunkował się do wypowiedzi radnej dotyczącej 

parkingu w Szczepanowie.  

Radny Krzysztof Bogusz, odniósł się do parkingu w Szczepanowie - stwierdził, że parking 

jest potrzebny, mieszkańcy Sterkowca też korzystają z parkingu przy kościele i zgadzają się, że 

jest potrzebny.  

Radny Stanisław Góra, przedstawił sprawę wypalania traw i chwastów.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, pogratulował sołtysowi Józefowi Witkowi, oraz 

Przewodniczącemu Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edwardowi Knadze - w ostatnią niedzielę byli na 

konkursie „Najlepszy Sołtys Małopolski” – obydwaj Panowie otrzymali wyróżnienia od 

najwyższych władz województwa małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odniósł się do kwestii budowy parkingu w 

Szczepanowie. W tej sprawie należy zachować odrobinę zdrowego rozsądku. W tym temacie nie 

ma nic nadzwyczajnego wystarczy przeglądnąć dokumenty.  Jest to sztuczne wywoływanie 

tematu, aby wprowadzić zamieszanie. Stwierdza, że chodziło tu raczej o pewne złośliwości wobec 

burmistrza lub rady. 

W dalszej części ponowił wniosek , aby zaprotestować przeciwko nakładaniu na gminę nowych 

obowiązków przez państwo bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, co jest 

niezgodne z zapisami konstytucji RP. Składa wniosek, aby podjąć skierować tą sprawę do 

Trybunału Konstytucyjnego, tak jak czynią to inne podmioty prawne. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka – chciałam się podzielić pewnymi 

refleksjami związanymi z niektórymi tematami poruszanymi na dzisiejszej sesji. Odniosła się do 

wniosku Komisji Mieszkaniowej dotyczącego sprzedaży nieruchomości - budynku przy Placu 

Kupieckim. Uzasadnieniem do zajęcia takie stanowiska przez Komisję Mieszkaniową są bardzo 

wysokie koszty za media. Przy takim głodzie mieszkaniowym, gdzie tak dużo rodzin czeka na 

mieszkanie, podejmowany jest wniosek dotyczący sprzedaży budynku. Propozycja ta jest dla 

mnie troszeczkę niepokojąca, ponieważ tam jest kilka mieszkań, które są lokalami komunalnymi  

i socjalnymi. Zarządcą tego budynku jest MZGM i nie wierzę, że nie można  zminimalizować 

kosztów za media. Należy tylko podjąć stosowne działania.  Zastanawiającym jest, że nie 

szukamy przyczyn i nie likwidujemy ich, a rozpoczynamy jakieś procedury sprzedaży. Kolejną 

sprawą jaka mnie zaniepokoiła, jest sprawa dotycząca opracowania statutu  szkoły muzycznej, 

czy w tym temacie nie rozpoczęto działań jak gdyby od końca? Z dzisiejszego sprawozdania 

złożonego przez Przewodniczącego Komisji Statutowej, dowiadujemy się, że był omawiany statut 

szkoły. Czy temat uruchomienia szkoły, nie powinien być omawiany tutaj na sesji Rady Miejskiej  

i przypuszczam, że merytoryczną komisją w tej sprawie jest Komisja Oświaty, ja sobie nie 

przypominam, abyśmy na Komisji Oświaty, której jestem członkiem ten temat omawiali. 

Dlatego mam pewien niesmak, że rada nic nie wie, a opracowany statut. Bardzo proszę                

o wyjaśnienie sprawy, czy nie od „tyłu” są prowadzone pewne działania.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odniósł się do procedowania ws. szkoły 

muzycznej, jeśli jest przygotowywany projekt uchwały to nie jest tak, że projekt najpierw staje 

na sesji, a potem idzie na komisje. Ścieżka jest odwrotna, wnioski z kilku komisji były takie, aby 

taką szkołę utworzyć. Komisja Statutowa, zajęła się tym tematem, przygotowała statut, i został 

skierowany do radcy prawnego, a następnie został on niego poprawiony. W następnej kolejności 

statut ten zostanie zatwierdzony przez komisję statutową. W międzyczasie w trakcie pracy 

komisji nad statutem, gdzie Pan Burmistrz uczestniczył w jej pracy,  radni z komisji statutowej 

zawnioskowali, aby pojechać i zobaczyć funkcjonowanie szkoły muzycznej w Bochni. Radni mają 

takie prawo i trudno im tego prawa odmówić. Taki wyjazd komisji się odbył  wraz burmistrzem i 

naczelnikiem oświaty. Informacje, które otrzymaliśmy były na tyle zachęcające, że ten projekt 

niebawem zatwierdzimy. Zaopiniowanie statutu przez komisję statutową nie skutkuje jeszcze 

żadnymi konsekwencjami. Ten zatwierdzony statut miał być i będzie przedstawiony do komisji 

oświaty, która pod kątem oświatowym i merytorycznym przejrzy ten statut. Mało tego – 

propozycja, która jest przygotowana, jest taka, że Pan Naczelnik zgodnie z zaleceniem 

Burmistrza, ma zorganizować spotkanie w samorządowej szkole muzycznej w Trzcianie. 

spotkanie z przedstawicielami tamtych władz przy uczestnictwie radnych z komisji statutowej 

oraz komisji oświaty jako kierunkowej i merytorycznej. Decydującym czynnikiem utworzenia 

szkoły są finanse. Mogę podzielić się informacją od dyrektora szkoły muzycznej Bochni, że 

subwencja oświatowa na ucznia szkoły muzycznej jest to około 9 tysięcy złotych. Wedle jego 

rozeznania chętnych dzieci z naszej gminy będzie około 100 chętnych dzieci. Obecnie w powiecie 
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bocheńskim jest teraz 5 szkól muzycznych, a w powiecie brzeskim nie ma żadnej szkoły 

muzycznej. Tok postępowania jest taki sam jak w przypadku innych szkół muzycznych, 

korzystamy z tych samych wzorców i nie wyważamy tu otwartych drzwi. W sprawie sprzedaży 

budynku na Placu Kupiecki - ten temat był wiele razy omawiany. Tam nie ma możliwości 

rozdziału mediów, stąd te koszty są tak wysokie. Nie ma mowy o sprzedaży budynku bez 

zabezpieczenia mieszkańcom lokali.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, nie musi nas Pan przekonywać o zasadności 

utworzenia szkoły muzycznej, jesteśmy wszyscy za. Mam odczucie, że się w pewnych 

momentach się nie rozumiemy, ja zwróciłam uwagę na zastosowane procedury. Zwróciłam 

uwagę na to, że powinno się temat przedstawić radzie, wraz z kierunkiem działania. Co jest 

dziwne, Komisja Statutowa swoje posiedzenie miała w tym samym dniu co Komisja Oświaty. 

Komisja Oświaty też bardzo chętnie pojechała by do Bochni, aby zobaczyć szkołę muzyczną tym 

bardziej, że jest komisją merytoryczną. Zacznijmy procedury stosować tak powinny być 

stosowane, a nie zaczynajmy od tyłu zaczynać. W kwestii budynku na Placu Kupieckim - pewne 

rzeczy da się zrobić i ograniczyć koszty, należy podjąć tylko stosowne działania.  

Radny Bogusław Babicz, myślę, że ta dyskusja niepotrzebnie zeszła na plan na ostatnim 

punkcie obrad sesji. Były sprawozdania komisji i można było wygłosić swoją opinię. Zgadzamy 

się tutaj wszyscy wstępnie co do postania takiej szkoły jej zasadności. Odnośnie procedury, 

zawsze musi być wnioskodawca jakiegoś projektu uchwały. Tutaj akurat tak się złożyło, że 

pomysł wyszedł od Pana Przewodniczącego Rady, który  jest członkiem Komisji Statutowej i 

Komisja Statutowa opracowała statut szkoły muzycznej. Samo opracowanie statutu nie 

przesądza powstania szkoły, zwłaszcza, że statut jeszcze nie został pozytywnie zaopiniowany 

przez komisję. On na razie wstępnie został  skierowany do obsługi prawnej urzędu, do 

odpowiednich wydziałów. Także wyjazd członków komisji do szkoły muzycznej nie obciążał 

budżetu miejskiego. Myślę, że jeżeli jesteśmy zgodni , to będziemy  dalej nad tym pracować. 

Rozmawiałem w przerwie z przewodniczącym komisji oświaty i na pewno odbędzie się wyjazd 

do szkoły w Trzcianie. Będzie komisja oświatowa , komisja statutowa i zainteresowani radni. 

Myślę, że nie jest najważniejsze, która komisja rady wyszła z taką inicjatywą  powołania takiej 

muzycznej, bo w każdej komisji są pełnoprawni radni, którzy mają prawo podejmować głos we 

wszelkich sprawach gminy. I myślę, że takie głosy tutaj są niepotrzebne i najważniejsze jest, 

abyśmy wspólnie do tematu podeszli. Jak wspólnie rozmawialiśmy z przewodniczącym rady to 

komisja statutowa przekaże dalsze pracy komisji oświatowy , sądzę także  że głos pana 

burmistrza jako organu prowadzącego w przyszłości taką szkołę będzie miał również zasadnicze 

znaczenie. Wynika stąd, że również burmistrz taką inicjatywę popiera i nie wyciągajmy zbyt 

pochopnych wniosków z pewnych wstępnych czynności, które zostały przedsięwzięte.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził , że skorzystał z propozycji wyjazdu do 

Bochni i informacje, które usłyszał są zachęcające, aby taką szkołę utworzyć. Popiera inicjatywę 

utworzenia szkoły, jednak wszelkie informacje należy dokładnie sprawdzić i zweryfikować.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, nie neguję tutaj działania Komisji 

Statutowej, cały czas zwraca uwagę na procedury. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, procedura w tym przypadku została jak 

najbardziej dochowana. 

  

Radny Krzysztof Bogusz, zabrał głos w sprawie szkoły muzycznej i poparł inicjatywę jej 

utworzenia.  

Sołtys Sterkowca Józef Witek, zabrał głos w sprawie wzięcia pod uwagę społecznego głosu, 

dotyczącego budowy parkingu w Szczepanowie.  

 

Ad. 19.  Zamknięcie obrad sesji. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk  zamknął obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz. 10.00 – do godz. 16:15.  

 

 

 

 
Protokołowała                                                                
     
Joanna Szczepka                                                                       

 


