
P R O T O K Ó Ł  Nr  XVII/ 2011 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     23 listopada 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XVII 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. Uczniowie wraz z rodzicami, którzy odebrali stypendia Burmistrza,  

5. 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 XVII 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.  Zapytał czy są uwagi do porządku obrad? 

 

Radny Franciszek Brzyk, poinformował - mam do Pana apel a zarazem wniosek formalny  

o przestrzeganie zapisów rozdziału 4-go zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej w Brzesku,  

a zwłaszcza paragrafu 14 i 15 dot. porządku obrad, sprawnego jej przebiegu, zwięzłości 

wystąpień radnych itd. ponadto nawiązując do ostatniego posiedzenie komisji finansowej, 

uważam za niestosowne Pana zachowanie, kiedy w odpowiedzi na uwagę dot. realizacji 

przyjętego porządku obrad, proponuje Pan radnemu wyjście z posiedzenia, biorąc pod uwagę 

fakt, że uczestniczył Pan w ostatnich kilkunastu minutach, kilkogodzinnego posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że niestosowne było przerywanie 

na komisji w punkcie wolne wnioski.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił porządek obrad  XVII 

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

dzień 23 listopada 2011 roku: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 26 października 2011 r. 

4. Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za szczególne osiągnięcia. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Zapytania radnych. 

7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

8. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji. 
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10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.  

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

sesji. 

12. 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) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba 

Spytkowska z magistralą - etap II i III (pompownia P1, zbiornik, sieć wodociągowa w 

strefie zbiornika, hydrofornia H1 z siecią wodociągową strefy hydroforni)" w ramach 

działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na 

lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej"; 

4) zmiany uchwały Nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego;  

5) zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2011; 

6) utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu; 

7) wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

8) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego; 

9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

10) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 

11) zmiany uchwały w sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt. "Brzeski 

Magazyn Informacyjny"; 

12) zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na 

terenie Miasta Brzeska. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  

16. Wolne wnioski i zapytania.  

17. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, zgłosiła formalny wniosek, aby dodać 

dodatkowy punkt do porządku obrad. W tym miejscu chciałabym poruszyć sprawę niezwykle 

ważną dla całej społeczności naszego miasta, gminy i powiatu, a przede wszystkim dla 

nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich kształcących się i doskonalących mieszkańców 

naszej Małej Ojczyzny. Sprawa dotyczy działań podejmowanych przez Zarząd Województwa 
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Małopolskiego związanych z likwidacja Filii Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku. To nie jest 

problem spektakularny, który przez zaniechanie przyniesie natychmiastowe szkody. To 

sprawa, która długofalowo i przez wiele lat będzie przynosić niepowetowane straty dla 

naszego środowiska lokalnego. Dlatego proszę Radę Miejską o podjęcie zdecydowanych 

kroków w tej sprawie i skierowanie do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu 

Województwa Małopolskiego wniosku„o nie likwidowanie filialnej Biblioteki 

Pedagogicznej w Brzesku", będącej częścią składową Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. 

Od kilku tygodni żyjemy tematem związanym z planami likwidacji tej placówki oświatowej.  

Biblioteka Pedagogiczna w Brzesku istnieje od 54 lat, a ze zgromadzonych w niej zbiorów 

korzysta już trzecie pokolenie mieszkańców miasta i powiatu. Sprawa Biblioteki jest mi 

szczególnie bliska, gdyż przez wiele lat sama korzystałam z jej zasobów, a obecnie korzystają z 

nich moje dzieci. Należy zaznaczyć, iż Biblioteka Pedagogiczna posiada 30 tysięcy książek 

obejmujących literaturę naukowo-edukacyjną z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, 

nauk społecznych, prawnych i stosowanych po literaturoznawstwo i językoznawstwo oraz 

klasykę polską i obcą. Część zbiorów ma charakter popularno-naukowy i z tych chętnie 

korzystają uczniowie. Zbiory biblioteczne są dostępne dla każdego chętnego użytkownika, 

który poszukuje wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Dlatego ze zgromadzonych tutaj 

książek i roczników czasopism korzystają nauczyciele oraz uczniowie wszystkich typów szkół 

z terenu miasta i powiatu, studenci różnych uczelni, pracownicy szerokiego spektrum 

administracji i służby zdrowia, policjanci i sporo osób starszych, entuzjastów edukacji 

ustawicznej. Rocznie obsługiwanych jest tutaj blisko 13 tysięcy osób, którym udostępnia się 

ponad 31 tysięcy książek i roczników czasopism. Biblioteka prenumeruje co roku blisko 50 

tytułów czasopism, w 80% z zakresu pedagogiki i psychologii. Oczywiście, można 

argumentować, że miasto posiada piękny nowoczesny obiekt biblioteczny i wystarczy 

nam jedna biblioteka. Musimy jednak wiedzieć, że Biblioteka Publiczna wspaniale realizuje 

zadania określone w ustawie oraz pełni niezwykle ważne, ale zupełnie inne role do jakich 

zaliczamy między innymi: popularyzowanie i rozwój czytelnictwa.  

Natomiast Biblioteka Pedagogiczna ma w swoich zadaniach: wspieranie wszelkich form 

edukacji i samokształcenia, w tym samodoskonalenia ustawicznego, udzielanie 

wszechstronnej informacji bibliotecznej i bibliograficznej na poziomie 

naukowym, gromadzenie  zbiorów  popularno-naukowych   i   naukowych  w  tym  

szerokiego spektrum podręczników akademickich, doradztwo metodyczne i warsztatowe dla  

bibliotekarzy szkolnych. Obydwie te jednostki wspaniale się uzupełniają. Mając na uwadze 

powyższe, zwracam się do Wysokiej Rady o podjęcie i skierowanie go do władz województwa 

małopolskiego , wniosku o nie podejmowanie kroków zmierzających do likwidacji, a wręcz 

wspierania rozwoju w naszym mieście Filialnej Biblioteki Pedagogicznej. Znamiennym i 

zadziwiającym pozostaje fakt, że kolejne systemy władzy, w tym miniony system 

komunistyczny, nie podniosły ręki na skarbnicę wiedzy, jaką jest Biblioteka Pedagogiczna, 

natomiast władza wybrana w demokratycznych wyborach usiłuje pozbawić naszą społeczność 
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znakomicie działającego źródła wiedzy. Jest to tym bardziej niepojęte, że Biblioteka 

Pedagogiczna w Brzesku spełnia standardy placówki nowoczesnej organizacyjnie. 

Skomputeryzowana obsługa i zbiory, katalogi dostępne „on linę" i znakomicie wykształcona 

kadra pracowników - to wyznaczniki których nie sposób pominąć l Wiedzą o tym 

wszyscy, którzy korzystali ze zbiorów tej placówki, czy pisali jakąkolwiek pracę dyplomową. 

Jeśli biblioteka nie mogła sprostać zapotrzebowaniom swoich czytelników, pomagała 

dotrzeć do podobnych źródeł tematycznych. Mając powyższe na uwadze oraz zapis ustawy z 

dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach •Dz.U.Nr 85, póz. 539 z późn.zm), iż „ Biblioteki i 

ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. 

Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej 

oraz światowej." proszę w imieniu własnym oraz tych wszystkich którzy korzystają ze 

zbiorów biblioteki o podjęcie stosownego wniosku. Radna poprosiła, aby dodać do porządku 

obrad o ten punkt, aby mieć czas na sformułowanie i przedstawienie wniosku.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zapytał czy ktoś do przedstawionego 

wniosku ma jakieś uwagi? –uwag brak. Poinformował, że rozumie to jako zajęcie stanowiska 

rady w formie wniosku. Przewodniczący zaproponował, aby po punkcie 12-stym, jako punkt 

następny czyli 13-ty wprowadzić punkt do obrad o treści: „ Zajęcie stanowiska w sprawie 

likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku.” dodając, że do tego czasu zostanie 

przygotowane stosowne oświadczenie, wniosek przedyskutujemy i ewentualnie podejmiemy 

stanowisko. Poddano wniosek pod głosowanie: głosowano 20 za – jednogłośnie przy 20 radnych 

obecnych. Punkt został przyjęty.  

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 26 października 2011r.  

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 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; 1 wstrzymujący; 0 przeciw. Protokół został przyjęty.  

 

Ad. 4 Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za szczególne 

osiągnięcia. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wręczył stypendia 21 uczniom szkół 

podstawowych i gimnazjów z Gminy Brzesko. Wśród wyróżnionych znaleźli się laureaci  

i finaliści konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. (Lista uczniów 

stanowi załącznik do protokołu).  Następnie Burmistrz pogratulował przede wszystkim uczniom 

a rodzicom oraz nauczycielom za podziękował za opiekę, wkład pracy w wychowanie i nauczanie 
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młodzieży. Życzył uczniom kolejnych osiągnięć, nauczycielom i rodzicom podziękował za wkład 

włożony w rozwój młodzieży na terenie naszej gminy.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, pogratulował w imieniu własnym oraz 

radnych, wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom – dowodzi to, że mamy wspaniałą 

brzeską młodzież, podziękował, za to że wspaniale i godnie reprezentują gminę Brzesko.  

 

Ad. 5. Interpelacja radnych.  

Anna Lubowiecka, złożyła dwie interpelacje: Począwszy od miesiąca lipca br. zwracam się z 

prośbą o wyremontowanie lub przynajmniej odświeżenie murowanego przystanku 

autobusowego w Rynku Szczepanowskim oraz o wymianę skruszałych, połamanych 

drewnianych elementów ławek w parku. Pomimo kilkukrotnych zapewnień, że prace zostaną 

wykonane, przystanek dalej straszy swoim wyglądem, a ławki jakie były, takie są. Odrębną 

kwestią jest sens bytności w centrum Szczepanowa takiej budowli, jak wspomniany przystanek, 

który w żaden sposób nie wkomponowuje się w otoczenie, o czym mówią sami mieszkańcy, a co 

było również przedmiotem wniosków Rady Sołeckiej do budżetu w minionym czasie. Póki co, 

budynek stoi i należałoby go przynajmniej odświeżyć. Przeprowadzenie gruntownego remontu 

przystanku jest zapewne kosztowne i w obecnym czasie niemożliwe do zrealizowania z uwagi na 

nadchodzącą zimę, jednak z pomalowaniem ścian i obdartych z farby podpór można przed zimą 

zdążyć. Proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie. W ubiegły 

czwartek 17 listopada na skrzyżowaniu ul. Św. Stanisława z ul. Lubomirskiego (przy cmentarzu) 

w Szczepanowie miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku którego szczęśliwie przy pustej w 

tym momencie drodze, zniszczone zostało lustro. Znany już Policji pirat drogowy zapewne 

poniesie koszty związane z zakupem i zamontowaniem lustra, ale brak lustra jest ogromnym 

utrudnieniem dla wyjeżdżających z drogi podporządkowanej i stwarza realne zagrożenie dla 

ruchu. Sprawa ta została zgłoszona do merytorycznego wydziału, który jednak nie ma lustra w 

swojej dyspozycji. Proszę zatem o przyśpieszenie, w miarę istniejących możliwości działań, które 

pozwoliłyby rozwiązać ten problem. 

 

Ad. 6.  Zapytania radnych.  

Radny Edward Knaga, zapytał co w sprawie ciągu autostrady, jakie są ustalenia zjazdu  

w przypadku przejazdu i wyjazdu ul. Leśną.  

Radna Maria Kądziołka, sprecyzowała pytanie Pana Knagi- jak wyglądają prace zachodniego 

zjazdu z autostrady. 
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Radna Anna Lubowiecka, zapytała w sprawie drogi wojewódzkiej prowadzącej do Mokrzysk. 

W Szczepanowie, obok przystanków w dwóch miejscach są zagłębienia, wpada się samochodem, 

czy będą tam prace kontynuowane, czy będzie to zabezpieczone? 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała : wiemy wszyscy o zamiarze powstania  

w naszym mieście wytwórni mas bitumicznych, doceniam wszystkie starania urzędu w tym 

zakresie, nie mniej jednak mieszkańcy w dalszym ciągu protestują i ja razem z nimi i mam 

prośbę abyśmy zrobili wszystko w graniach prawa, aby ta inwestycja nie powstała na naszym 

terenie. Drugie zapytanie- będziemy musieli zastanowić się nad budową ronda na skrzyżowaniu 

ulic Solskiego, Starowiejska, jest tam ciągle korek, już nie tylko porą natężonego ruchu, ul. 

Starowiejska jest już objazdem jeśli coś wydarzy się na drodze Nr 4 w Jadownikach, będzie ono 

niezbędne nie tylko z punktu ekologicznego. Radna zaproponowała w formie przeprowadzenia 

akcji promocyjnej – spalania biomasy w gospodarstwach indywidualnych, pan Bogusz bardzo 

ciekawe informacje mi przekazał, będąc na wyjeździe studyjnym w Austrii zapoznałam się z tym 

tematem. Kolejną sprawą o którą pytam nie pierwszy raz jest sprawa hali sportowej przy PSP Nr 

3 w Brzesku. Kiedy będzie przetarg, chciałabym aby te prace były kontynuowane i ta inwestycja 

powstała?.   

Radna Halina Mrówka, podziękowała Panu Kierownikowi Pieli oraz Burmistrzowi za 

wstawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju Przy Rondzie.  

Radny Bogusław Babicz, zadał trzy pytania: pierwsze pytanie- sprawa związana z czystością  

i porządkiem na terenie  miasta. Są niektóre miejsca, na które zwróciłem uwagę np. jest to teren 

przy dawnym kinie „Bałtyk” na ul. Kościuszki, gdzie nagromadziła się straszna ilość liści i 

śmieci. Również takim zaśmieconym miejscem jest teren na ul. Ogrodowej za starym szpitalem, 

dodając, że przeprasza że poruszył sprawę która dotyczy Zarządu Kościuszki- Ogrodowa, ale 

mieszkają tam jego rodzice i dlatego chciał poruszyć tą sprawę. Drugie zapytanie w sprawie 

ronda na ul. Solskiego, do kiedy będą trwały prace i kiedy będzie oddane do użytku? Trzecie 

zapytanie radnego było w sprawie stężenia pyłu w Małopolsce- nad Krakowem jest powietrze 

monitorowane, a czy u nas są prowadzone badania ze strony Inspektoratu Środowiska, 

ponieważ również można zaobserwować duże ilości dymu wydobywające się z kominów?. 

Zdecydowaną przyczyną takiego stężenia nie są zakłady przemysłowe ale dymy z gospodarstw 

domowych.  

Rana Maria Kądziołka, odniosła się do wypowiedzi Radnego Babicza- bardzo dziękuję, że 

mam wsparcie w Panu Babiczu oraz jego rodzicach, na co dzień dyskutujemy o sprawach dot. 

mojego osiedla. Odnośnie liści i śmieci w okolicach starego kina, sprawa została zgłoszona i 

będzie załatwiona, byłam w wydziale u Pana Pieli.  
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Radny Krzysztof Bogusz, proszę o informację o aktualna sytuację w zakresie dowozu dzieci z 

Wokowic do szkoły w Szczepanowie. Ile kursów wykonuje bus i ile dzieci jedzie każdym kursem? 

W maju br. składałem zapytanie dotyczące: 

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

tle średniej wojewódzkiej. 

- 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? Termin składania wniosków upływa za 2 dni. 

Zapytanie w sprawie utrzymania budynku szkoły w Wokowicach. Proszę o przedstawienie 

informacji dotyczących aktualnej sytuacji obiektu szkoły podstawowej w Wokowicach.  Czy są 

już znane szacowane przychody z tytułu wynajmu i planowany okres wynajmu? 

Czy środki z wynajmu zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w miejscowości Wokowice? 

Zapytanie w sprawie promocji oraz polityki informacyjnej. Zwracam się w tym miejscu na 

prośbę jednego z wydawców lokalnego miesięcznika informacyjnego. Czy istnieje możliwość 

zapraszania wszystkich przedstawicieli lokalnych mediów na konferencje prasowe organizowane 

przez Urząd Miejski lub podległe jednostki? Czy istnieje możliwość dystrybucji do 

przedstawicieli mediów lokalnych za pośrednictwem listy mailingowej informacji prasowych  

z Urzędu Miejskiego? Czy w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi np. w okolicach 

ronda – przy okazji zmian w organizacji ruchu firma odpowiedzialna za prace budowlane może 

dostarczać do publikacji również materiały graficzne w postaci mapki organizacji ruchu? 

Również takie informacje można zamieszczać przy innych inwestycjach, gdzie występują 

utrudnienia w ruchu. 

Zapytanie w sprawie promocji oraz polityki informacyjnej. Czy w związku z likwidacją punktu 

poboru krwi i organizacją przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Krakowie w formie krwiobusu jest możliwe zorganizowanie akcji promocyjnej dotyczącej 

krwiodawstwa i nowych form poboru z wykorzystaniem dostępnych form promocji (strona UM, 

BiM, ogłoszenia parafialne, ulotki z terminarzem przyjazdu krwiobusa)? 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że w kwestii egzaminów  

w miesiącu listopadzie wpłynęła analiza funkcjonowania oświaty do Biura Rady i ten  temat 

będzie w grudniu omawiany.  

 

Radny Leszek Klimek, zwrócił się z prośbą o naprawy wiat przystankowych- bardzo często 

składane są zapytania o naprawę na terenie Gminy Brzesko. Bardzo proszę, aby służby Pana 

Janusza Filipa zlokalizowały to jak najszybciej i przed zimą to wykonały.  

Radny Jarosław Sorys- proszę o informację nt. realizacji inwestycji o nazwie „odwodnienie 

terenów gminnych” dotyczące odwodnienia terenów znajdujących się pomiędzy ul. Brzeską a ul. 

Podmiejską na którą były zabezpieczone środki w budżecie? Proszę o informacje nt. postępu 
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prac związanych z odwodnieniem ul. Sportowej jak również terenów na wschód od ul. 

Wschodniej? Po inwentaryzacji terenów ( która została przeprowadzona w okresie letnim) 

zarówno w przypadku ul. Sportowej jak i terenów przy ul. Wschodniej należałoby kolejny krok 

to wykonanie projektu tych odwodnień. Do tej pory nie zostały wykonane prace projektowe 

(problem z projektantami). Proszę o pomoc w realizacji tych projektów (koncepcji), tak aby 

można było przedstawić trasy przebiegu zainteresowanym mieszkańcom i ewentualnie pozyskać 

wymagane zgody.  

 

Radna Maria Kądziołka, na ręce moje i na ręce Radnego Adama Kwaśniaka i Pana 

Bogusława Babicza złożyli pismo mieszkańcy ul. Kościuszki w sprawie parkingu wzdłuż ulicy 

Kościuszki. Pana Babicz składał już taką interpelację, aby zrobić tam parking płatny, mieszkańcy 

nie mają możliwości zaparkować, ponieważ samochody stoją cały dzień. Na piśmie podpisało się 

ponad 50 mieszkańców, bardzo proszę Pana Burmistrza o podjecie działań w tej sprawie.  

 

Radny Franciszek Brzyk, zapytał w ślad poprzedniej interpelacji, którą składał parę miesięcy 

temu- sprawa dotyczy kursu autobusu linii nr 9, otrzymałem odpowiedź, że wniosek został 

przesłany do Prezesa MPK ale nie wiem czy Pan Prezes czyta wnioski i czy je realizuje, ponieważ 

do tej pory nie zostało nic zrobione jeśli chodzi o poprawę np. jeśli chodzi o kurs o godzinie 15:15 

z Brzeska. Tłumaczyłem to wtedy, że takie usytuowanie godzin odjazdu, powoduje to, że 

mieszkańcy którzy kończą pracę o 15, mają bardzo małe możliwości korzystania z tego autobusu 

a kierowcy mówią, że jest to linia i kurs na którym zawsze było dużo pasażerów. Tłumaczę sobie 

to tak, że jakby Pan Prezes sam sobie obcinał klientów. Teraz jest zmieniona ta linia, jedzie od 

ul. Szczepanowskiej, to wydaje mi się, że ten odjazd o godzinie 15 ze Szczepanowskiej to jest 

działanie przeciwko pasażerom. Bardzo proszę Pana Burmistrza, aby spowodował u Prezesa 

MPK, żeby przemyślał te rozwiązania, tak żeby nie tracił klientów tylko pozyskiwał ich. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zadał następujące pytania: czy odbył się konkurs 

na administratora Placu Targowego, jeśli tak, to kiedy się odbył ?.  Moje pytanie jest związane z 

tym, że istnieje jakiś konflikt sprzedających z administratorem.  Kolejnym zapytaniem, a raczej 

propozycją jest prośba do Dyrektora BOSiR-u. Według informacji osoby zajmującej się sportem 

na kręgielni, młodzież szkolna może zajmować tor za jakąś „delikatną opłatą” ale jednak 

odpłatnością. Mam taką propozycję, żeby np. do godziny 15:00 w ramach SKS, czy innych zajęć 

szkolnych młodzież mogła mieć zajęcia w kręgle nieodpłatnie. Wiadomym jest, że młodzież musi 

dojechać i ponosi koszty. Gdyby to były grupy zorganizowane pod opieką nauczyciela, warto było 

by się zastanowić, aby dopuścić możliwość nieodpłatnego korzystania w tym czasie z kręgielni 

dla młodzieży i wszczepiać w nich ten sport. Kolejnym zapytaniem, do którego chciałem 

nawiązać jest zapytanie Pani Radnej Pacewicz-Pyrek, w sprawie budowy hali sportowej dla PSP 

nr 3 w Brzesku. Zgadzam się z nią całkowicie, lecz chciałbym zwrócić na jedną ważną kwestie- 



 10 

wiemy, że jest wydana decyzja na pozwolenie na budowę do aktualnej dokumentacji. Prosił, aby 

dochować terminów w przypadku, gdy występuje bezruch budowlany, bo może się okazać, że 

dokumenty czy pozwolenia wygasają. Przewodniczący nawiązał również do wątku z plakatami 

wyborczymi. Stwierdził, że należy wykonać to w taki sposób, jaki wykonał to miasto Tarnów. Po 

terminie 30 dni po wyborach, prezydent zlecił sprzątanie przez firmę komunalną i za dwa dni 

obciążył wszystkie komitety wyborcze, na podstawie udokumentowanych materiałów. 

Stwierdził, że należy takie zlecenie wykonać również u nas w gminie poprzez naszą spółkę,  

spółka zarobi, a komitety które nie usunęły plakatów i zaśmiecają gminę zapłacą.  

 

Ad 7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Radna Anna Lubowiecka, zapytała czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy z nowym 

wykonawcą autostrady. Głównie o uzyskiwanie zgód na przejazdy samochodów, wyjaśniając, że 

w ostatnim czasie nasilił się ruch samochodów ciężarowych.  

 

Ad. 8. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. (Młodzieżowa Rady 

Gminy nie uczestniczyła w obradach).  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest grupa młodzieży która 

przed sesją poprosiła o głos w ramach tego punktu, nie jest to młodzież związana z radą gminy, 

lecz przyszli na obrady. Poprosił o zabranie głosu przedstawiciela młodzieży i o krótkie 

przedstawienie swoich pomysłów.  

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformował, że jeszcze przed wystąpieniem o którym 

mówił Przewodniczący, chce wypowiedzieć się w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy. Od wielu 

sesji obserwujemy, że przedstawiciela MRG nie ma, nie ma ani opiekuna ani przedstawiciela. 

MRG liczy około 30 osób. To jest totalny brak szacunku. Uważam, skoro zostali powołani do 

jakieś roli to z tych 30 osób nikt nie przychodzi na sesje, nie muszą siedzieć do końca ale jeśli by 

przyszli chociaż na początek zobaczyli co się dzieje. Uważam, że należy rozważyć czy istnienie 

MRG ma sens, bo jako radni nie mamy pojęcia jakie są działania tej rady?. 

  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, powiedział, że uwagi są jak najbardziej 

uzasadnione. Przypomniał, że opiekun z dniem 30 czerwca zrezygnował z opieki nad MRG i 

prosił Pana Naczelnika, aby zajął się powołaniem nowego opiekuna. Nowe przepisy 

powoływania w inny sposób opiekunów weszły już w życie. Następnie oddał głos 

przedstawicielowi młodzieży, która zajmuje się jazdą ekstremalną na rowerach.  

 

Pan Maksymilian Daniłowski prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Rowerowego 

FLOWRIDERS- dziękuję Panu Przewodniczącemu, że zechciał nas zaprosić na sesję. Pan 
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Maksymilian poinformował, że chcą aby powstała trasa rowerowa, gdzie młodzież by trenowała , 

rozwijała swoje pasje i zdobywali nowe osiągnięcia. Stwierdził Pan Przewodniczący, że mamy 

cudowną młodzież przed momentem, my również ją mamy w swoim stowarzyszeniu, którą tak 

naprawdę nie ma kto wykreować.  Na interpelację, którą wystosowaliśmy do radnej Marii Kuci, 

dostaliśmy takie marne wręcz nikłe uzasadnienie odnośnie tej trasy, która miała powstać na 

„garbatce”. Chciałem zaprezentować film z ostatnich naszych zawodów sportowych, które odbyły 

się 5 listopada w Brzesku, byli obecni także przedstawiciele Rady Miejskiej. 

 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, rozumiem, że jest stowarzyszenie które chce 

działać, chce się promować pewnie niewątpliwie oczekuje pomocy ze strony urzędu. Myślę, że 

należy przelać pomysły na papier, załączyć płytki z prezentacją multimedialną i przyjść na 

posiedzenie komisji oświaty, czy jakąkolwiek inną lub na wszystkie wówczas spokojnie można 

byłoby się zastanowić nad rozwiązaniami oraz możliwościami finansowymi.  

 

Następnie odbyła się dyskusja związana z powstanie trasy rowerowej i Przewodniczący Rady 

Krzysztof Ojczyk, podziękował za wystąpienie i przedstawienie informacji.  

 

Ad.    9.    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; 

 Radny Bogusław Babicz - Komisja Statutowa;  

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa; 

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Radny Stanisław Góra- Komisja Finansowa;  

 Radny Leszek Klimek – Komisja Rewizyjna;  

 

Ad. 10.   Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 

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

 

Radny Franciszek Brzyk, zapytał o pkt. 13 do złożonego sprawozdania. Budowa budynku 

wielorodzinnego na ul. Partyzantów.  Zgodnie z umową kiedy upływa termin tego projektu i czy 

to jest razem z kosztorysem. Jeśli tak to jaki jest koszt tej budowy?. 

  

Radny Krzysztof Bogusz, w sprawie ogłoszonego przetargu na energię elektryczną, czy 

będziemy mieli określone jakie to są koszty z tego tytułu.? 
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że udzieli odpowiedzi w punkcie 

14. 

 

Ad. 11.  Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

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

 

Przewodniczący pod dyskusji zarządził przerwę.  

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

Po przerwie:  

 

Ad. 12. 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.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał, czy są pytania do projektu uchwały? 

Pytań brak.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

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 XVII/109/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 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 2011 

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

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała o kontynuację budowy hali sportowej przy PSP 

Nr 3 w Brzesku.  

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w projekcie budżetu na rok 2012 ta inwestycja nie została 

ujęta z tego względu, iż nasze możliwości finansowe nie pozawalają nam na dalszą kontynuację 

tej budowy. 
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Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, w planach jest parking w Szczepanowie, mamy 

rozbudowywać Przedszkole Nr 4, o tym nie było mowy kiedy ruszała hala przy szkole Nr 3.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, z niezawinionych przyczyn budowa została 

wstrzymana. Firma, która budowała tą halę nie była w stanie jej budować. Te inwestycje, które 

są realizowane, to są realizowane z funduszy unijnych. Modernizacja przedszkola Nr 4 to jest 

tylko pewien zakres pracy, a o tych inwestycjach, które pani przetoczyła to nie ma budowy 

parkingu w Szczepanowie. Prace zostały rozpoczęte, a ta hala będzie skończona, tylko musimy 

stworzyć plan finansowy i poczekać jak będą fundusze unijne i będziemy dalej realizować. Jeśli 

wpływy do budżetu są kilka milionów mniejsze to i możliwości nasze są mniejsze. Proszę o 

zrozumienie. 

  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przestawiła wskaźniki które są zależne od dochodów, 

dochody bieżące na 2012 rok, zostały bardo ostrożnie zaplanowane, ponieważ 2011 rok nam 

pokazuje, że plany na papierze idą w swoją stronę natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. 

Nie ma się co oszukiwać, że rok 2012 będzie rokiem lepszym jeśli chodzi o realizację dochodów 

niż rok 2011. Nie możemy również ustalić bardzo wysokich dochodów, ponieważ pod dochody 

bieżące idą wydatki bieżące. Wydatki bieżące nie mogą być większe od dochodów bieżących.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zadał pytanie, co by się stało w momencie kiedy 

wykonawca się nie wycofał, a umowa była by dalej wiążąca?  

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w 2011 z zadłużeniem się mieścimy, pod znakiem 

zapytania były by inwestycje, które są kontynuowane w 2012r. czyli fundusz spójności i Poręba 

Spytkowska. Są zawarte umowy i prawdopodobnie trzeba byłoby je rozwiązać, planując dochody 

bardzo ostrożnie.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, to zadłużenie w 2012 roku zostało w jakich latach 

zaprojektowane i w jakich latach zaciągnięte? Na jakim poziomie wówczas byliśmy już 

zadłużeni? 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dług na koniec września wynosił 47mln 400 tysięcy 

złotych. Są to głównie obciążenia z dwóch ostatnich lat, bo były inwestycje na bardzo wysokim 

poziomie, zaciągaliśmy obligacje 9 milionów, w tamtym roku 11 milionów 900 zł.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, a jakie było zadłużenie w 2007 roku? 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w tej chwili nie mam wskaźników historycznych. Myślę, 

że będziemy na komisjach rozmawiać o tym.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że wystarczy wziąć budżet z 2008 roku  

i jest tam wskaźnik zadłużenia był ok. 40%, potem wzrastał. Jedne kredyty spłacamy, ale na te 

spłacanie trzeba mieć pieniądze, ten wskaźnik od wielu lat jest wysoki. Jak popatrzymy jakie 

były dochody w 2011 roku, musimy mieć świadomość, że jest to ciężki rok i musimy 

wstrzymywać się z pewnymi działaniami ponieważ, możemy dochody zaplanować na 

określonym poziomie natomiast one nie będą się realizowały, przykładowo podatki na które nie 

mamy wpływu, zakładamy według wskaźników które przychodzą. Wiemy ile dopłacamy do 

subwencji oświatowej, to również wydatki które nie są pokrywane w całości. Zakładaliśmy 

sprzedaż nieruchomości w tym roku, te wpływy są na znacznie mniejszym poziomie niż w latach 

poprzednich. Na następny rok zakładamy znacznie ostrożniejsze wskaźniki, nając doświadczenia 

tegoroczne.  

 

Radna Maria Kądziołka, poruszyła sprawę działań związanych z rozbudową Przedszkola  

Nr 4. W tym przedszkolu rozbudowane jest tylko zaplecze kuchenne, zaplecze które nie spełniało 

żadnych wymogów, sanepid swoimi działaniami mógł nam zamknąć przedszkole. W tym 

momencie rozbudowa tego zaplecza będzie zakończona, catering jest przywożony ze szkoły nr 3 

dlatego zakończenie musi nastąpić tego zadania. Tylko tej części na razie, ponieważ wiemy jaki 

jest stan budżetu i nie będzie nas stać na to, żeby drugą część inwestycji realizować. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek, w szkole podstawowej Nr 3 też jest kuchnia, która nie 

spełnia norm sanepidu, niestety.  

 

Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie monitoringu na stadionie, w poprzedniej uchwale 

występuje inna kwota, skąd się to bierze? 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła radnemu skąd takie zapisy w projekcie i jak 

wygląda wykonanie monitoringu w 2011 i w 2012r.  

  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty 16 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw /19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XVII/110/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 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/. 
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3) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba 

Spytkowska z magistralą - etap II i III (pompownia P1, zbiornik, sieć wodociągowa 

w strefie zbiornika, hydrofornia H1 z siecią wodociągową strefy hydroforni)" w 

ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" 

objętego PROW na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i 

różnicowanie gospodarki wiejskiej"; 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty 19 za jednogłośnie /19 radnych obecnych na 

sali/: 

 

Uchwała Nr XVII/111/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla 

miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - etap II i III (pompownia P1, 

zbiornik, sieć wodociągowa w strefie zbiornika, hydrofornia H1 z siecią 

wodociągową strefy hydroforni)" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość 

życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

4) zmiany uchwały Nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 

2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Małopolskiego;  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty 19 za jednogłośnie /19 radnych obecnych na 

sali/: 

 

Uchwała Nr XVII/112/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 

stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Małopolskiego 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
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5) zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2011; 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty 19 za jednogłośnie /19 radnych obecnych na 

sali/: 

 

Uchwała Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2011 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

6) utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty 18 za jednogłośnie /18 radnych obecnych na 

sali/: 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podziękował Panu Burmistrzowi za włączenie się 

i wsparcie tej idei, podziękował również radnym za jednogłośne podjęcie tej uchwały. Dodał, że 

wierzy głęboko że młodzież będzie czerpać z korzyści jakie przyniesie ta szkoła. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że Pan Przewodniczący również mnóstwo 

czasu poświęcił i się angażował - pan wystąpił z tym pomysłem. Po licznych spotkaniach, 

podjęliśmy decyzje i teraz te działania będą mogły ruszyć już formalnie.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, robimy duży krok milowy, wszystko w rękach 

Pana Burmistrza, aby już zawrzeć stosowne porozumienia z ministerstwem i doprowadzić do 

otwarcia tej szkoły w 2012r.  

 

Uchwała Nr XVII/114/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

7) wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że na posiedzeniach stawki zostały 

przedyskutowane, wnioski były różne. Rozumiem, że do przedstawionego projektu będą 

przedstawione autopoprawki?  



 17 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że przeanalizował wszystkie 

propozycje stawek z posiedzeń komisji, został przygotowany projekt uchwały. Jeśli były 

rozbieżne stawki to braliśmy pod uwagę tą niższą. Myślę, że stawki są zaproponowane na dość 

rozsądnym poziomie, patrząc na sąsiednie gminy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał pismo od Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w spawie zmian przepisów. Następnie poddał projekt pod głosowanie – 

został przyjęty 20 za jednogłośnie /20 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XVII/115/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

8) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego; 

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 /20 radnych obecnych na 

sali/: 

 

Uchwała Nr XVII/116/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

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 /20 radnych obecnych na 

sali/: 

Uchwała Nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
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10) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 

 

Burmistrz Brzeska, zgłosił dwie autopoprawki. W imieniu Burmistrza Brzeska autopoprawki 

wyjaśniła Pani Naczelnik POL Marzena Zacher. Pierwsza autopoprawka dotyczyła, deklaracji  

podatku od nieruchomości w części nagłówkowej dot. terminu składania na str. 1 a druga na 

stronie 4, w pkt. 1 i w pkt. 3.  

 

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 /20 radnych obecnych na 

sali/: 

 

Uchwała Nr XVII/118/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

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

"Brzeski Magazyn Informacyjny"; 

 

Radny Franciszek Brzyk, ponieważ ta uchwała była tak wielokrotnie zmieniana, pierwotny 

zapis uchwały z 30.04.2007r. zawierał 9 paragrafów, w późniejszej zmianie w 2008r. w 

paragrafie 9 nie nawiązano. Paragraf 9 mówił o Kolegium Redakcyjno-programowym, a po 

kolejnych zmianach nie pojawiał się w następnych wersjach. To „ciało” które zostało powołane, 

jakby gdzieś sobie wisiało, nie wiem co z tym zrobić , ponieważ w tym projekcie który mamy dziś 

opiniować.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że ten projekt uchwały został opiniowany  i 

sprawdzony przez radcę prawnego, o to co Pan Radny pyta- nie ma znaczenia, bo nie dotyczy to 

akurat tego projektu i tych zmian.  

 

Radny Franciszek Brzyk, chodzi mi to o to właśnie, czy w kolejnych zmianach, ponieważ  

w tej chwili właściwie po tylu zmianach nie powinien pojawić się tekst jednolity tej uchwały w 

sprawie BIM-u, ponieważ w większości tych paragrafów wcześniej już zmieniono tylko w tym 

momencie przy kolejnych zmianach jakby ten jeden nasz paragraf gdzieś sobie pozostał.  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, myślę, że po tej zmianie będzie przygotowany 

tekst jednolity, co do strony prawnej prawotwórczej nie ma nic nieprawidłowego.  

 

Radny Franciszek Brzyk, szkoda, że nie ma tu radcy prawego który to opiniował, ponieważ 

powinien się w jakiś sposób do tego odnieść. Drugim zapytaniem była sprawa redaktora 

naczelnego. W tej chwili połączenie funkcji redaktora naczelnego z dyrektorem Miejskiego 

Ośrodka Kultury, mamy uchwałę, która mówi nam o redaktorze naczelnym i statut MOK-u jako 

dwa akty prawne, które będą regulowały funkcjonowanie tej samej jakby osoby, ponieważ 

dyrektor MOKu będzie pełnił funkcję redaktora naczelnego. Teraz tak, redaktor zgodnie z 

uchwałą będzie powoływany i odwołany przez Pana Burmistrza,  natomiast w statucie MOKu 

jeśli chodzi o dyrektora mamy konkurs a później powołanie na czas określony lub czas 

nieokreślony. Czy Pan Burmistrz jak będzie odwoływał Dyrektora MOKu to będzie również 

odwoływał równocześnie redaktora naczelnego? Czy też odwrotnie np. ?  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przepisy są precyzyjne, więc jeśli Pan Radny się 

wczyta w treść to ma Pan odpowiedź na swoje pytanie.  

 

Radny Franciszek Brzyk, ja nie chcę żeby mi Państwo radni udzielali odpowiedzi, ponieważ 

starałem się czytać, wielokrotnie, wszystkie. Mam pewne wątpliwości, więc zadaje takie pytania i 

bardzo proszę, żeby mi Państwo radni nie udzielali odpowiedzi tylko chciałbym usłyszeć  ze 

strony osób, które odpowiadają za przygotowanie tego aktu. Podpisał Pan Sekretarz, jest 

również opinia rady prawnego, więc za bardzo nie rozumiem.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, powiedział Pan, że oczekuje odpowiedzi od osoby, 

która ten akt opracowała, więc ja go sporządziłem. Nie rozumiem tego czego Pan nie rozumie. 

Takie sytuacje mają również w innych gminach, np. w Borzęcinie redaktorem gazety jest 

dyrektor GOKu – tam nie ma żadnych wątpliwości, a Pan je ma, jest to precyzyjnie zapisane  

w uchwale.  

 

Radny Franciszek Brzyk, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy organ... 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ja już panu powiedziałem, mogę odczytać Panu 

jeszcze raz projekt uchwały.  

 

Radny Franciszek Brzyk, czy odwołując Dyrektora MOK-u, będzie również odwołaniem z 

funkcji redaktora naczelnego? 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, uczestniczyłem z Panem Przewodniczącym przy 

tworzeniu tej uchwały. Rozumienie tego zapisu jest takie, że BIM będzie istniał tylko wtedy, 
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kiedy Państwo w budżecie wyznaczycie na niego pieniądze. W przypadku przeznaczenia 

pieniędzy redaktorem naczelnym będzie każdy obecny czy przyszły dyrektor MOK-u. Może być 

oczywiście dyrektor MOK-u, lecz nie musi być on redaktorem naczelnym, jeżeli nie będzie 

BIMu.   

 

Radny Franciszek Brzyk, rozumiem, z tym że jeśli chodzi o finansowanie to w uchwale 

wcześniejszej tam jest zapis z określonym finansowaniem. W 2008r. było wyraźnie zapisane, że 

przeznaczamy środki. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, w tym momencie ten zapis jest, bo on nie może być 

zmieniony dopóki nie będzie podjęta uchwała o zmianie funkcjonowania BIM, dopiero jak ta 

uchwała wejdzie w życie, to na następnych sesjach zostanie przygotowana zmiana o 

przeniesieniu tych pieniędzy bądź zabraniu tych pieniędzy i wtedy nie będzie BIM-u.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, uchwała na temat zmiany w sprawie zmiany 

wydawania BIMu była również opiniowana na ostatnich wspólnych połączonych posiedzeniach 

komisji oświaty i komisji statutowej, w tym czasie Pana Radnego nie było. W tym momencie 

warto było wtedy te pytania zadawać. a teraz nie wiem czy Pan specjalnie to przedłuża i zadaje 

Pan te same pytania w kółko ?!  

 

Radny Franciszek Brzyk, nie rozumiem, Pan Przewodniczący ogranicza mi ilość zadawanych 

pytań? Uważa, że są one nie sensowne? 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ja Panu nic nie ograniczam. 

 

Radny Franciszek Brzyk, zwolniłem się u Pana Przewodniczącego Komisji z przyczyn moich 

osobistych, nie mogłem uczestniczyć na posiedzeniu, tak jak niektórzy radni czasem  

w niektórych konkretnych przypadkach również nie uczestniczą. Mamy podjąć uchwałę która 

nie mówi o wydawaniu BIMu jako całości, mamy tylko zatwierdzić to co zmieniamy  

w paragrafach, tak? 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, tak jest, zmieniamy tylko paragraf 1 i 3.  

 

Radny Franciszek Brzyk, czyli w takim wypadku mamy podjąć uchwałę która nie mówi o 

wydawaniu BIMu jako całości tylko mamy zatwierdzić po prostu zmieniony paragraf. Czyli w 

takim razie nie mamy w ogóle o czym rozmawiać, bo z tego wynika, że radni mają się podjąć i 

podnieść rękę i zagłosować nad wydawaniem BIMu na tej zasadzie, że Pan Burmistrz nam 

kiedyś obiecał że będziemy rozmawiać o różnych wariantach możliwości wydawania BIMu, 

miała być na ten temat dyskusja, po czym tak sobie poszło, że najpierw dokonuje się zmiany w 
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statucie MOKu, żeby móc redagować BIM, no i dzisiaj mamy podjąć tylko sprawę dwóch  

paragrafów. Czy przy powołaniu redaktora naczelnego którym będzie dyrektor MOK-u będzie 

pisać teksty i będzie je wypełniał, czy w ramach co ma w dzisiejszej umowie czy też, czy będzie 

zmiana w umowie, czy dostanie dodatkowe wynagrodzenie. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zachęcam Pana do sięgnięcia do  ustawy o prawie 

prasowym. Tam jest jasno i klarownie napisane, co należy do redaktora naczelnego, te zapisy 

również są powielone w uchwale i funkcjonują - dokładnie jest tam to zapisane. 

 

Radny Bogusław Babicz, odpowiadając na zastrzeżenia pana Radnego Brzyka, jako 

przewodniczący Komisji Statutowej oraz również jako radca prawny, chciał podkreślić, że nie ma 

sprzeczności w tym,  iż funkcję redaktora naczelnego pełni dyrektor MOK-u. Jest wiele takich 

sytuacji, gdzie stanowiska się łączy, przy czym trzeba tu również rozróżnić stanowisko dyrektora, 

które istotnie jest wyłaniane w drodze konkursu i jest to na podstawie umowy o pracę. 

Natomiast jak sama nazwa wskazuje, funkcję redaktora naczelnego pełni dyrektor MOK-u, czyli 

tutaj nie chodzi o nawiązanie stosunku pracy bo takowego nie będzie  

w sensie kodeksu pracy, natomiast będzie to funkcja w ramach wypełniania funkcji dyrektora.  

 

Radny Franciszek Brzyk, zgadzam się z tym co Pan mówi całkowicie, tylko, jakby Pan wziął 

wszystkie projekty które były ostatnio przygotowane a głównie ostatni projekt zauważyłby Pan, 

był zapis, że umowę z redaktorem naczelnym zawiera i rozwiązuje Burmistrz po czym dopiero ją 

zmieniono, że redaktora naczelnego powołuje i odwołuje Burmistrz.  

 

Radny Bogusław Babicz, dlatego, że prawo prasowe tak stanowi, musimy się trzymać 

ustawy.  

 

Radny Franciszek Brzyk, po mojej interpelacji kiedy złożyłem rok temu,  zapytałem o 

kolegium redakcyjne czemu nie zostało powołane, to w odpowiedzi Pan Zastępca Burmistrza 

odpisał mi nie o kolegium redakcyjnym tylko o radzie, która istniała i nie zauważono, że w 

2008r. została zmieniona. To, z tego wynika  że było już tak dużo zmian, że i nawet inne osoby 

oprócz mnie mogły się pogubić. Myślałem, że będziemy omawiać w całości ale widzę, że jest to 

sytuacja taka, że najpierw coś zmieniamy a potem będziemy się zastanawiać czy to jest dobre czy 

złe. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, to jest pana interpretacja, czy ktoś chce zabrać głos? 

 

Radna Ewa Chmielarz, ja mam pytanie do Pani Dyrektor MOK-u, czy jest Pani w stanie 

pełnić dwie funkcje bez dodatkowego wynagrodzenia? Jeżeli teraz Pani pracuje 8 godzin no to 
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wiadomo, że nad gazetą trzeba pracować długo, pisać artykuły, bo same się pisać nie będą, więc 

ja mam pytanie do Pani- to Pani jest tą osobą, nad którą teraz decydujemy?. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, nim oddam głos pani dyrektor, to jeszcze raz powiem 

jedną rzecz. Redaktor naczelny kieruje, sprawdza i odpowiada za treść. Stąd jest ta zmiana, żeby 

nie było jak za ostatnich 8 lat w urzędzie, że kolejni redaktorzy naczelni sami redagowali miesiąc 

w miesiąc po 40 stron. Fizycznie nie są w stanie tego przygotować i zredagować. Ten moduł się 

nam nie sprawdził.  

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Małgorzata Cuber, najpierw mieli Państwo 

uchwałę, którą Państwo zaakceptowali o tym, aby BIM przeszedł do MOK-u. To była pierwsza 

uchwała. Miała być uchwała w ubiegłym miesiącu, która nadawała mi funkcję redaktora 

naczelnego, ja musiałam tą sprawę sobie przemyśleć, to nie jest tak, że ja w jeden dzień 

podjęłam decyzję i przyszłam powiedziałam – dobrze będę. Z reguły zastanawiam się nad tym co 

robię i staram się to rzetelnie i rozważnie robić i dlatego zasięgałam opinii. Byłam ostatnio na 

konferencji w Zakopanem, spotkałam tam Pana Dyrektora Wrocławskiego Domu Kultury, który 

jest jednocześnie redaktorem czasopisma Odra i nie było tu żadnych przeciwwskazań. Pani 

mówi tutaj o pogodzeniu funkcji, jak sobie poradzę, a czy to pieniądze ?. Pieniądze nie mają nic 

wspólnego z poradzeniem sobie, na pewno będzie to wymagało ode mnie więcej pracy i pewnie 

tutaj środki będą przeznaczone, bo ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że nie ja siadam  

i redaguje BIM po czym go oddaje do drukarni i powstaje BIM. Zamierzam zaangażować do 

współpracy wiele osób, nasz ośrodek ten BIM już prowadził, jestem po rozmowie z księgową, 

która te rzeczy załatwiała. Jestem po rozmowie z różnymi ludźmi, którzy deklarowali pomoc. Na 

pewno to nie będzie tak, że siądę napiszę 15 artykułów i koniec, tylko inaczej chciałabym to 

zrobić. Nie był to mój pomysł, ja go zaakceptowałam, nie jest tak, że ja muszę tu być, jakiś mój 

pęd do władzy, jeszcze kilka funkcji wezmę i będzie dobrze- proszę to zrozumieć, jeśli ma być 

BIM u nas, to mam inną wizję. Raz w tygodniu będziemy się spotykać. Chciałabym, aby BIM był 

czasopismem rzetelnym, źródłem wiedzy o naszym mieście i gminie.  

 

Radny Franciszek Brzyk, w 2008r. zmieniliśmy uchwałę, dlaczego od tego właśnie roku Pan 

Burmistrz nie powołał Kolegium to do niego należy, bo tak to zmieniliśmy, przez 3 lata miała by 

wsparcie, lecz nie została zrealizowana uchwała z 2008r. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, kolegium jest powoływane przez Burmistrza ale na 

wniosek redaktora, lecz redaktor naczelny nie wniósł takiego wniosku do Burmistrza natomiast 

trudno wymagać, żeby Burmistrz powoływał kogoś z sufitu.  

 

Radny Franciszek Brzyk, nie za bardzo rozumie.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, pracujemy nad BIM-em od 3 lat nad tym kto 

będzie wydawał, nad jego formą i gdzie będzie istniał. Ja też bym mógł zadać pytanie żebyśmy 

wreszcie zdecydowali i zajęli jednolite stanowisko?. Temat BIM-u wraca co pół roku.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, to pytanie kto będzie wnioskował o kolegium redakcyjne 

było zadane w 2008r. Padła wówczas odpowiedź, że będzie to robił Pan Burmistrz, taka jest 

moja wiedza, którą dysponuję. Było to wytłumaczone i wyjaśnione. Jest to w jakim sensie 

normalne, że redaktor sam sobie dobiera kolegium redakcyjne. 

 

Radny Franciszek Brzyk, zgodził się z Przewodniczącym, lecz przetoczył paragraf  

4 uchwały z 2008r.  

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zapis który był do tej pory, stanowi o uprawnieniu Pana 

Burmistrza lecz nie stanowi zobowiązania Burmistrza do powołania przez Burmistrza kolegium. 

BIM był przy urzędzie na bieżąco nadzorowany, nie było takiej konieczności, więc Pan Burmistrz 

nie powołał. Natomiast można zmienić uchwałę i zobowiązać wtedy Burmistrza, aby powołał 

takie kolegium.  

 

Radny Edward Knaga, poinformował, że stawia formalny wniosek o zamknięcie dyskusji  

w tym temacie i poprosił o przegłosowanie.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie formalny wniosek złożony 

przez Radnego Edwarda Knagę w sprawie zamknięcia dyskusji w temacie Brzeskiego Magazynu 

Informacyjnego. Głosowano 15 za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty 16 za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw. /20 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XVII/119/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika 

pt. "Brzeski Magazyn Informacyjny"; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

12) zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach 

publicznych na terenie Miasta Brzeska; 
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że na posiedzeniu komisji 

Komunalnej, był wniosek, aby wykreślić zapis w paragrafie 2 „Plac Żwirki i Wigury”, wniosek był 

oparty przez stanowisko Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto. Uważa, że należy 

uszanować wniosek mieszkańców. 

  

Radny Edward Knaga, poinformował, że jest ustawa o wychowywaniu w trzeźwości, dodał, że 

wszystkie te miejsca wymienione to jest tam zakaz ustawowy. Uważa, że nie potrzeba nic 

wymieniać w tym projekcie.  

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, częściowo Pan Radny Knaga ma rację, faktycznie zapis 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale w miejscach takich gdzie odbywa się to bez 

zezwolenia. Ta uchwała dot. sytuacji kiedy np. przedsiębiorca zwraca się o wydzierżawienie 

części terenu pod ogródek piwny, kiedy taki wniosek zostanie złożony, jeśli nie było by takiej 

uchwały to musi iść na komisję alkoholową. Takie zakazy powinny istnieć, ponieważ mamy 

przykład z innej sąsiedniej gminy.  

 

Radny Krzysztof Bogusz, jak wygląda kwestia np. sprzedaży i organizacja ogródka piwnego 

na Placu Zwycięstwa? 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jeśli zgłosiłby się przedsiębiorca, który będzie 

chciał tam sprzedaż prowadzić, to nie będzie mógł przy tym zakazie tam jej prowadzić i nie 

będzie dyskusji. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, Placu Zwycięstwa tu nie obejmuje, ponieważ w jednej 

części to jest parking, a w drugiej jest zadrzewienie i zieleń, więc nie ma fizycznej możliwości 

tam zorganizowania ogródka.  

 

Radny Bogusław Babicz, czy ten zapis będzie dotyczył również w lokalach zakaz spożywania? 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, spożywania alkoholu tak.  

 

Radny Kazimierz Sproski, ten zapis dotyczy również zakaz spożywania alkoholu łącznie  

z późniejszymi inwestycjami, które kiedyś mogą być. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, komisja alkoholowa sprawdza dopuszczalność takiego 

wniosku z obowiązującymi zapisami uchwał, jeśli w uchwale będzie zakaz to a komisja dopuści 

możliwość, to komisja złamie przepisy a Burmistrz będzie miał prawo odmówić, ponieważ jest 

zakaz w uchwale.  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie wniosek komisji Prawa, 

aby w paragrafie 1, skreślić Plac Żwirki i Wigury. Głosowano 18 za, jednogłośnie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały wraz z przyjętą poprawką, która została przegłosowana , a 

następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – 

został przyjęty 16 za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw. /20 radnych obecnych na sali/: 

 

 

Uchwała Nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach 

publicznych na terenie Miasta Brzeska; 

 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad. 13 Zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji fili Biblioteki Pedagogicznej  

w Brzesku.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że każdy otrzymał projekt 

przygotowanego apelu, dodał, że Państwo radni zapoznali się z treścią. W akapicie trzecim dodać 

słowo „m.in”. Następnie poddał pod głosowanie apel: głosowano: 20 za, jednogłośnie przy 

20 radych obecnych.  

 

A P E L Nr XVII/4/2011 
RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU 

dnia 23 listopada 2011 r. 
skierowany do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Województwa 

Małopolskiego „o nie likwidowanie filialnej Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku”, 

będącej częścią składową Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie”. 

/stanowi załącznik do protokołu/  

 

 
Ad. 14: Ad. 15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział kolejno:  
 
Radnej Annie Lubowieckiej, w sprawie odświeżenia przystanków w Szczepanowie i ławek- 

postaramy się, aby ławki zostały odświeżone. Zlecimy spółce BZK, aby się tym zajęła. W sprawie 

lustra, zostały one już zakupione i lada dzień zostaną zamontowane.  
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Radnemu Krzysztofowi Boguszowi, w sprawie krwiobusa. Wspieramy cały czas takie akcje, 

jeśli ten bus będzie chciał przyjechać - te działania muszą być skoordynowane przez szpital 

również, na pewno rozpropagujemy i pomożemy, włączymy się w to.  

 

Radny Adam Smołucha, dodał, że informacje odnośnie przyjazdów krwiobusów znajdują się 

na stronie internetowej SP Z.O.Z. a miejsce jest do ustalenia, gdzie będzie stacjonował.  

Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania: 

 

Radnej Annie Lubowieckiej, w sprawie drogi wojewódzkiej. W tamtym roku na spotkaniu  

w Mokrzyskach, padł wniosek, że droga wojewódzka jest zniszczona, wystąpiłem żeby 

wyremontowano ten odcinek, otrzymałem odpowiedź od Dyrektora, że musimy dać 20% , ale z 

powiatem- czyli po 10%. Był ogłoszony przetarg przez województwo, okazało się że będzie 

wyższe koszty niż przypuszczali. Ostatecznie po wszystkich przetargach, ustalenie jest takie, że 

zadaniem realizuje zarząd dróg powiatowych, pierwszy etap został zrobiony, a teraz będzie 

druga część realizowana.  

 

Radnemu Edwardzie Knaga, w spawie zjazdu z autostrady; kilka tygodni temu byliśmy na 

spotkaniu z GDDKIA, dokumentacja posuwa się do przodu, pełna ma być na połowę 2013roku, 

są pieniądze na budowę docelowego zjazdu. W tej chwili w urzędzie toczy się postępowanie 

środowiskowe, później pójdą kolejne decyzje. Mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi i my te uwagi 

bierzemy pod uwagę. Szczegółowych informacji udzieli Naczelnik Dobranowski lub Kierownik 

Piela. Ważne jest, że Generalna Dyrekcja przeznaczyła te środki, mają również w planach  

i przymierzają się do budowy ronda. Jeśli chodzi o zachodnią część obwodnicy, kiedy było 

podpisywanie umów, była mowa o tym, że są środki na budowę zjazdu docelowego. Na dzień 

dzisiejszy jest deklaracja, że są zapisane środki na ten odcinek. Te wiadomości, jakie mamy na 

obecną chwilę są optymistyczne. W dzisiejszych czasach nie możemy być pewni niczego do 

końca, staram się mówić rzetelnie i to jaką mam wiedzę.  

 

Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie wytwórni mas bitumicznych - jest to trudne 

postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, mieszkańcy zgłaszają protest, te uwagi my 

przyjmujemy, były wnioski o poprawę raportu, został uzupełniony. Został przesłany do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to postępowanie cały czas trwa, bierzemy na 

poważnie te wnioski mieszkańców którzy zgłaszają, przestrzegając obowiązujące prawa.  

W sprawie ronda koło straży pożarnej- nie długo zostanie oddane rondo na ul. Solskiego, 

odciąży to zapewne troszkę ruch. To skrzyżowanie było inwestowane przez trzy samorządy: 

województwo, powiat i gminę, ono na dzień dzisiejszy jest w dobrym stanie, natomiast  

w pewnych godzinach nie spełnia swoich wymagań. Musieli by się na to zgodzić głównie zarządy 

drogi czyli województwo, nie wiem czy tak szybko jest podjąć decyzję o przebudowie. To jest 

temat na przyszłość. W sprawie budowy hali przy SP Nr 3 w Brzesku, skoro podjęliśmy się tej 
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inwestycji to ją skończymy, proszę o wykazanie trochę cierpliwości. Na dzień dzisiejszy przy 

zmniejszonych wpływach do budżetu nie jesteśmy budować tej hali z własnych środków, 

musimy poczekać na fundusze pomocowe i je będziemy realizować. Gdyby dokumentacja była 

przygotowana w 2008 roku, wtedy był pierwszy wniosek gdzie można było by się ubiegać o 

środki unijne, wniosek nie dostał dofinansowania a teraz w tym roku z rezerwy województwo 

finansowało projekty właśnie na liście rezerwowych.  

 

Radnemu Bogusławowi Babiczowi- w sprawie czystości miasta, regularnie jak się pojawia 

okres jesienno-zimowy pilnuję Prezesa BZK, aby jeździł i sprzątał. Odnośnie ul. Ogrodowej, to 

przyglądniemy się temu, wystąpimy w tym temacie. W sprawie oddania do użytku nowego 

ronda, ono do końca tego roku zostanie oddane, prace już będą zakończone. W sprawie 

monitorowania pyłu, został wykonany telefon do sanepidu i poinformowali, że nie prowadzą 

takich badań na terenie gminy.  

 

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi- w sprawie konferencji prasowych- nie było ich dużo, 

ale jeśli ktoś poczuł się pominięty to przepraszam, jeśli będą takie spotkania to będziemy 

informować więcej przedstawicieli prasy. W sprawie plakatów wyborczych – wystąpiliśmy do 

komitetów wyborczych, jeśli nadal nie zostały one usunięte to wystąpimy zgodnie ze sugestią, 

zostaną oni obciążeni kosztami przeprowadzonymi w związku z ich usunięciem. W sprawie 

budynku szkoły w Wokowicach - ta szkoła została wynajęta do przyszłego roku, czynsz jest w 

wysokości 6 tysięcy złotych netto miesięcznie. Pieniądze które wpływają po stronie dochodów   w 

wielu przypadkach są wydatkowane w danej miejscowości, ale nie można powiedzieć, że od razu 

wpłynęły i od razu je wydatkujemy dla danej miejscowości. 

  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że mieszkańcy Wokowic, chcieliby aby utworzono 

im świetlicę i to nie musi być 8 godzin.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, to nie jest tak, że jak pieniądze wpływają to my je 

od razu wydatkujemy w danej miejscowości, musicie Państwo inaczej spoglądnąć na budżet, 

kiedyś na spotkaniu w Wokowicach padło takie hasło, że gmina sprzedała część gruntów  

w Wokowicach i pieniądze poszły do miasta. Trzeba popatrzyć na strukturę budżetu, np. na 

dochody z danej miejscowości, trzeba mieć świadomość, że zdecydowana większość dochodów 

jest generowana w mieście, wielokrotnie dochody z miasta są przeznaczane na sołectwa. 

Również tak jest, jeśli chodzi o subwencje oświatowe. Jeśli będą potrzeby, będą one uzasadnione 

będziemy podejmowali takie działania. Część tych środków które z tych wpłat będzie, to 

zapewne będą one uwzględnione w potrzebach tej miejscowości. To jest dłuższa dyskusja i warto 

na posiedzeniu komisji finansowe na ten temat podyskutować. W sprawie wyników  

z egzaminów, one są i będą uzupełnione w sprawozdaniu, natomiast jeśli chodzi o wniosek  

w sprawie indywidualizacji nauczania w klasach 1-3 takie wniosek został złożony przez gminę. 
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W tym projekcie bierze udział większość naszych szkół z gminy. Jeśliby Pan chciał więcej 

informacji w tym temacie to jest na sali Pan Naczelnik Cierniak, to panu powie więcej. 

  

Radnemu Leszkowi Klimkowi, postaramy się aby te przystanki były jak najszybciej 

naprawione. 

 

Radnemu Jarosławowi Sorysowi, w sprawie odwodnienia - jeśli chodzi o ul. Brzeską ten 

temat już podejmowaliśmy w ubiegłym roku,  podjęliśmy stosowne działania. Te działania 

musza być wykonane już od potoku, bardzo ciężko jest ten teren odwodnić. Dokumentacja 

została zrobiona, wystąpiliśmy o decyzję to nastąpiło odwołanie mieszkańców lub mieszkańca, w 

tej chwili ta decyzja ponownie jest rozpatrywana. Tam potrzeba zgody mieszkańców.  

 

Radnej Marii Kądziołka, w sprawie stref płatnego parkowania. Były wnioski z posiedzeń 

komisji, pismo do mnie również wpłynęło. Chcemy rozszerzyć parkingi, myślę że uchwała taka 

zostanie przygotowana przez BOSiR, od dawna pojawią się głosy, aby zwiększyć strefy płatnego 

parkowania.  

 

Radnemu Franciszkowi Brzykowi, w sprawie kursu autobusu nr 9. Ten autobus odjeżdża 

troszkę później, ok. 15:15 a po tej interpelacji, taką mam informację, że uspokoiła się sytuacja  

i nie ma już skarg. W sprawie bloku komunalnego - prace projektowe są na ukończeniu, będzie 

nie długo dokumentacja, będziemy musieli wystąpić o uzgodnienia i pozwolenia. Na dzień 

dzisiejszy nie znamy kosztów, ponieważ tej informacji nie mamy, ale w niedługim czasie tą 

informację będziemy posiadać to panu przedstawię.  

 

Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Ojczykowi,  w sprawie konkursu - ten konkurs 

się odbył, wpłynęło 5 ofert, w niedługim czasie zostanie podpisana umowa. W sprawie wynajmu 

obiektu kręgielni- chcemy, żeby ona była jak najbardziej dostępna, powoli tak się staje. Chcemy 

ostatecznie dojść do porozumienia z TKKF „Sokół”, myślę, że będzie dobrze służył.  

 

Radej Annie Lubowieckiej, w sprawie rozmów z nowymi wykonawcami autostrady. Pojawili 

się przedstawiciele, rozmowy prowadzą pracownicy, dwoma ulicami są zainteresowani: jedną  

w Wokowicach, drugą w Szczepanowie. Więcej jeśli Pani zechce odpowie pracownik.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał kto ma pytania do złożonych odpowiedzi?  

 

Radna Halina Mrówka, przedstawiła sprawę kursu autobusa linii nr 9. przyjeżdża on o 15:15 

i nikt nie zdąży z pracy żeby móc dojechać do domu, a bus który jechał o 15:40 jest 

zlikwidowany. Następny kurs jest o 17:40.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że rozpatrzy sprawę.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że ten kurs należy przesunąć o 15 min. jeśli 

chodzi o propozycję radnej w sprawie ronda przy straży, tą dyskusję należy rozpocząć i radna ma 

rację. Niedawno duży TIR zahaczył o lampę i ją przekrzywił. Wiemy, że to nie stanie się już, lecz 

należy przez te najbliższe okresy zająć się tym tematem.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, to skrzyżowanie było remontowane niedawno, 

były dyskusje, czy tam mają być światła czy rondo – przygotowywali to fachowcy i głównie  

z zarządu dróg wojewódzkich, oni ostatecznie decydują jakie rozwiązanie ma być. Ja to 

przyjmuję, jeśli skrzyżowanie zostanie znów będzie wymagało remontu, to będziemy się 

zastanawiać nad rondem w tym miejscu.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odniósł się do przystanków - czy przystanki które 

są wielokrotnie psute, niszczone, mamy tak bez końca naprawiać?! To jest pytanie otwarte do 

wszystkich, ile będziemy musieli takich napraw dokonać?. Może rzeczywiście zakupimy 

elementy metalowe, o których mówił Radny Bogusz.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, trzeba się zastanowić czy jest sens. Jak się jedzie 

przez naszą gminę, widać, że zamiast całego przystanku ze ścianami jest tylko sama konstrukcja 

metalowa a ścian nie ma. Bardzo często są niszczone. Jest to problem, bo wiata kosztuje od 4-5 

tysięcy złotych.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jest sens bo to ma służyć ludziom, tylko róbmy to 

z takich materiałów żeby nie zniszczyli.  

 

Kierownik UM w Brzesku Pan Henryk Piela, zakupiliśmy szyby boczne ze szkła 

ponieważ, żeby było widać jaki autobus jedzie, natomiast tylną część mamy z blachy.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wspomniał Pan o uchwałach parkingowych,  

w sprawie zwiększenia stref płatnego parkowania. Poinformował, że należało by wejść w nowy 

rok z tymi zmianami i przygotować w miarę możliwości na następną sesję. Zwrócił uwagę 

również na uchwały majątkowe, czy sprzedaż nieruchomości, które mają wpływ na konstrukcję i 

dochody naszego budżetu. Kolejną sprawą jaką zapytał: kiedy ogłoszony został przetarg, kto go 

wygrał i jakie były kryteria tego przetargu na administratora placu targowego, oraz gdzie był 

ogłoszony?. 

  

Kierownik UM w Brzesku Pan Henryk Piela, przetarg został ogłoszony w formie 

zapytania o cenę, zamawiający wysyłał ofertę do 5 oferentów. Były to brzeskie firmy, m. in BZK, 
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spółka MZGM, Spółdzielnia Mieszkaniowa, deweloper firma „Leś” i obecna firma KOWAN. 

Kryterium była cena, wpłynęły oferty, najkorzystniejszą ofertę czyli wpłaty do gminy 500zł. dała 

firma KOWAN, oni administrowali już i ta oferta była najkorzystniejsza.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk Jakie były pozostałe ceny? 

 

Kierownik UM w Brzesku Pan Henryk Piela, pozostałe były następujące, jedna zerowa, 

czyli nie dostajemy i niedopłacamy, firma KOWAN wpłaca co miesiąc 500zł. za to że 

administruje, a inne firmy dały tysiąc i dwa tysiące ale my mamy płacić za to.  

 

Ad. 16 Odpowiedzi na zapytania MRG- brak. Nieobecni.  
 

Ad. 17 Wolne wnioski i zapytania.  
 

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że w dzisiejszym dodatku tarnowskim ukazał się 

artykuł „Stowarzyszenie listy pisze”. Stowarzyszenie, które zostało utworzone przez 

mieszkańców z ul. Wiejskiej, gdzie prezesem jest Pani Władysława Migda, przez działania 

członków stowarzyszenia, możemy stanąć przez faktem, że w Brzesku nie będziemy mieć zjazdu 

z autostrady, jest to bardzo mocne zagrożenie. Prawomocną decyzję na budowę starostwo musi 

otrzymać do stycznia 2012r. natomiast stowarzyszenie robi wszystko, aby nie została wydana 

decyzja środowiskowa, na remont ul. Leśnej. Więc jeśli postępowanie administracyjne się 

wydłuży i będą dalsze odwołania, nie będziemy mieć realizowanego remontu ul. Leśnej. Jest to 

realna groźba, że Brzesko zostanie bez zjazdu z autostrady, aż do momentu budowy zachodniej 

obwodnicy miasta. Robią bardzo straszną robotę. Radna odczytała fragment wypowiedzi Pana 

Starosty. Uważa, że powinno się zorganizować społeczną akcję, dot. tego zjazdu, nie wiadomo, 

czy to stowarzyszenie jest stroną postępowania. Drugą sprawą jaką chciałam się odnieść, jest 

sprawa BIM-u. Byłam wielkim orędownikiem sposobu wydawania BIMu, chciałam aby 

wypróbować inną możliwość, wszyscy też wiemy, że musi się zmienić sposób wydawania BIM-u 

w ogóle od szaty graficznej zaczynając, aby BIM stał się bardziej atrakcyjny dlatego też 

zagłosowałam za. Wypróbujemy, pokaże nam MOK jak poprowadzi BIM i po roku zobaczymy, 

nie będzie się nam podobało zmienimy nasze zasady i wtedy spróbujemy inaczej.  

 

Radny Edward Knaga, poinformował, że we wrześniu br. założono to stowarzyszenie, 

członków jest 20-stu, zarejestrowane przez starostwo powiatowe, to jest stowarzyszenie zwykłe, 

nie musi posiadać statutu, dało tylko regulamin. Dodał, że członkami stowarzyszenia są dalsi 

mieszkańcy z ul. Poprzecznej, Zacisze, Wiosennej. Jutro zorganizował spotkanie Zarządu 

Osiedla w tej sprawie, następnie zorganizujemy spotkanie z członkami stowarzyszenia. 
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Radny Jerzy Gawiak, przestawił propozycję w sprawie skrzyżowania na ul. Solskiego przy 

straży pożarnej, czy wyremontowanie ul. Bujaka nie zmniejszyło by nam ruchu, część ruchu by 

się przeniosła na nowe rondo? 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na przyszłość jest to możliwie, żeby  je odciążyć.  

 

Radny Krzysztof Bogusz, czy nie ma możliwości zawnioskowania o wprowadzenie 

dodatkowych pasów ruchu, chodzi mi o prawoskręt ze Starowiejskiej na ul. Solskiego?  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, tam nie ma możliwości, nie ma tam takiej 

szerokiej drogi, aby prawoskręt tam został wykonany.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował o zaproszeniu na zebranie wiejskie 

sołectwa Mokrzysk, lecz skierował zapytanie: czy Pan Sołtys będzie mógł prawomocnie 

podejmować uchwały, gdyż zwołał zebranie wiejskie na dzień 27 listopada 2011r. ale nie podał 

gdzie to zwołuje_. Moim zdaniem, czytając statut bez podania miejsca to zwołanie nie rodzi 

żadnych skutków prawnych, więc podaję pod rozwagę to Panu Sekretarzowi, Panu Burmistrzowi 

oraz Panu Sołtysowi, gdyż nawet nie wie, gdzie zwołuje to zebranie?.  Następnie odczytał pisma: 

od mieszkańców wsi Mokrzysk w sprawie dalszej kontynuacji wykonywania chodnika na ul. 

Parafialnej do Mokrzysk oraz od mieszkańców z ul. Stromej z Okocimia. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odniósł się do wypowiedzi Radnego Franciszka 

Brzyka z początku sesji - Pan Brzyk, wniósł formalny wniosek o przestrzeganie zapisów rozdział 

4 regulaminy Rady Miejskiej w Brzesku, zwłaszcza paragrafu 14, 15 porządku obrad. Skoro Pan 

wspomina o stosowaniu regulaminu Rady Miejskiej, to powinien sam znać przepisy Rady 

Miejskiej i stosować się do ich zapisów, ponieważ dzisiejszy punkt 2 porządku obrad mówi o 

przedstawieniu porządku obrad. O ile wniosek formalny można w każdym momencie zadać 

oczywiście żeby przestrzegać regulaminu, to nawiązywanie do posiedzenia komisji i składanie, 

manipulowanie kłamliwych oświadczeń jest już na pewno niestosowaniem tego regulaminu, na 

który się powołuje i na pewno nie w tym punkcie po składaniu oświadczeń. Można sobie je 

składać np. w wolnych wnioskach. Kolejna sprawa w kwestii samej komisji finansowej – moja 

wypowiedź miała miejsce w punkcie wolne wnioski, więc jak najbardziej był to właściwy punkt 

posiedzenia komisji. Jeżeli w trakcie mojej wypowiedzi, czasami też bywało, że w trakcie 

wypowiedzi innych radnych Pan radny Brzyk permanentnie przeszkadza, przerywa, czasami 

mruczy coś pod nosem, to zwróciłem mu uwagę, że jeżeli go ten temat nie interesuje, to może 

opuścić posiedzenie komisji i nie przeszkadzać. Taki był kontekst sformułowany i sugerowanie, 

że ja proponuję, żeby wyszedł bo coś z porządkiem obrad jest niezrealizowane, jest po prostu 

głębokim nadużyciem i szukaniem jak dla mnie taniej sensacji. Poza tym jeśli już, mówimy o 

tym, że ktoś nie stosuje się do regulaminu rady, to może troszkę więcej samokrytycyzmu i 
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obiektywizmu od siebie. Zarzucił mi Pan radny, że spóźniłem się. Chciałem powiedzieć, że 

zdarza się że radni się spóźniają z różnych przyczyn. Mają zajęcia, pracują, a  w moim przypadku 

to są jeszcze spotkania z mieszkańcami, często w trakcie posiedzeń komisji. Mam posiedzenia, 

dyżury i spotkania z mieszkańcami więc wytykanie mi, że się spóźniłem 15 min. jest nie w 

porządku. Pan radny w trakcie tej komisji sam wyszedł. Według informacji koleżanki siedzącej 

obok mnie, która również w niej uczestniczyła, wyszedł pan z posiedzenia komisji i nie było go 

dłuższy czas na posiedzeniu tejże komisji finansowej, na której mi zarzuca, że się spóźniłem. 

Mogę tylko tyle powiedzieć w kontekście pisma, które przed chwilą otrzymałem od mieszkańców 

wsi Okocim, że w tym czasie kiedy rzeczywiście nie byłem na komisji, to robiłem wszystko, 

rozmawiałem i rozeznawałem sprawę jak można tym mieszkańcom Panie radny, mieszkańcom 

Okocimia z ul. Stromej pomóc. Byłem na spotkaniu z mieszkańcami, żeby na drodze, którą 

wykupiła gmina można było zrobić tymczasowy przejazd. Przez to, że go tam nie było - pan wie - 

spaliło się przydomowe gospodarstwo. Zamiast czynić dwuznaczne aluzje wobec innych osób, 

wartałoby się zająć problemami swoich mieszkańców i zainteresować się,  a nie publicznie 

wobec rodziców i uczniów zarzucać mi coś co uważam, że jest chybione i jest strzelaniem jak 

kulą w płot. Niech się pan radny skoncentruje na problemach własnej wsi, własnego okręgu, 

mieszkańców, bo tam są duże zaniedbania a pan sołtys twierdzi, że pan ma dużo do życzenia, 

jeśli chodzi o współpracę z panem radnym z tamtego okręgu. 

 

Radny Franciszek Brzyk, miałem nie odpowiadać, bo czasem to wynika że z takimi osobami 

to nie ma to najmniejszego sensu, ale jeśli Pan publicznie wypowiada takie słowa, niestety będą 

żądał sprostowania, bardzo proszę o odsłuchanie tego posiedzenia komisji finansowej, czy pan 

się wypowiadał w ramach wolnych wniosków, bo z tego co pamiętam po mojej uwadze, 

przystąpiliśmy do realizacji tego porządku obrad tego co był, natomiast później gdy były wolne 

wnioski to Pan zabrał głos i wtedy nikt tego panu nie zabierał głosu ani nie odmawiał. Mówi Pan 

rzeczy które nie są zgodne z przebiegiem prac komisji. Natomiast jeśli chodzi o moją działalność, 

to widzę że w ostatnim czasie, jakby pan dobrze śledził działalność i zna się na wszystkim, proszę 

sobie prześledzić z lat ostatnich wnioski, czy wtedy jak ja składałem wniosek o ul. Stromą 

wspólnie z Panią sołtys i radą sołecką, czy pan ten wniosek poparł?! Czy Pan ten temat 

podniósł?! Nie wiem... w roku 2009, 2010, pokażę panu pisma, może by radzie też odczytać, 

były takie wnioski, w sprawie wykupienia tych gruntów, nie jest to sprawa zupełnie nowa. Tak 

jak Pan w między czasie odbywałem rozmowy z pracownikami, wiem, że są to koszty, może Pan 

wie może pan przedstawi, żeby rada wiedziała jakiego rzędu, czy nie można było innego 

wariantu wybrać. Także ja życiem lokalnym się interesuję, Okocimiem troszkę dłużej od pana, z 

bardziej pozytywnym skutkiem natomiast jak widzę, że znalazł Pan sojusznika skoro pan sołtys 

się tuta skarży, to gdzież on jest w tej chwili bo go nie wiedzę?! Nie wiem jakie miał ku temu 

powody, żeby tak stwierdzić, natomiast rzeczywiście zadam Panu Burmistrzowi pytanie, 

ponieważ na ostatnim  zebraniu rady sołeckiej poinformował, że w domu ludowym w Okocimiu 

nie zostały wykonane pewne prace remontowe w tym roku tylko właśnie dlatego, że ja i pani 
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sołtys poprzednia nie robiliśmy nic ku temu, aby te kilka tysięcy złotych zostały wykorzystane, ja 

pana Burmistrza nie oskarżam, bo nigdy ze sobą na ten temat nie rozmawialiśmy, nie mam 

pretensji. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, był na tym spotkaniu naczelnik Dobranowski, 

więc mówiliśmy o domu ludowym i pewne prace zostały wykonane, przede wszystkim 

ogrzewanie w tym obiekcie, dach w okresie wcześniejszym, chodziliśmy o tym budynku, 

mówiliśmy że wymaga sporych nakładów, pan sołtys miał takie marzenia, że tam będą imprezy 

weselne. Domy Ludowy w zasadzie odchodzą od tego, są od tego profesjonalne zakłady 

gastronomiczne, które takie usługi świadczą. Jeśli my mamy przygotowywać domu ludowe pod 

wesela, to nie jesteśmy w stanie takich nakładów spełniać, aby te domu spełniały taką funkcję a 

najczęściej jest tam kilka imprez i nigdy te pieniądze się nie zwróciły. Moja sugestia jest taka, 

żeby te domy były wykorzystane na miarę możliwości odremontowane, jak są możliwości takie 

działania prowadzimy. Odnośnie działalności Pani sołtys, że rzeczywiście u mnie rzadko bywała 

ale była chora i ja o tym wiedziałem, miała problemy ze zdrowiem więc w ten sposób się nie 

wyrażałem, sołtysi wsi są aktywni i mniej aktywni, wiecie sami.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, to jest jasne co Pan Burmistrz powiedział, pan 

radny zaczął tą dyskusję na samym początku, ona się rozciągnęła. Powiem tylko tyle, że również 

dzięki moim głosom i moim staraniom  inwestycja w postaci zakupu gruntu od „potoku” na ul. 

Stromej do ul. Czerwonej Drogi powstała. Brałem w tym udział i głosowałem. Mówiłem o 

dzisiejszych problemach mieszkańców o tragedii, która się zdarzyła, i tym się trzeba zająć bo 

tam karetka nie dojedzie. Byłem tam, wiem jak wygląda sytuacja. Trzeba te problemy 

rozwiązywać. Jakie są koszty?! Koszty są bardzo duże, natomiast mieszkańcy piszą o 

tymczasowym rozwiązaniu, żeby tymczasowy przejazd zrobić, bo rzeczywiście tam nie ma jak 

dojechać.  

 

Radny Franciszek Brzyk, dlatego mówiłem, że wniosek został złożony nie dziś nie wczoraj 

tylko dużo wcześniej również na wniosek mieszkańców. Omawiany był na radzie sołeckiej i 

gminie przedstawiony. Nie wiem komu tutaj zależy na takiej informacji, skoro Pan 

Przewodniczący poinformował, że pan sołtys się tak wyraża, to jak ktoś ma jakiś problem to 

niech publicznie na zebraniu powie. Dziwna metoda nastała, że w ostatnim okresie czasu byłem 

na dwóch zebraniach rady sołeckiej, byłem na dwóch, potem mnie pan sołtys przestał zapraszać 

czym są zdziwieni inni członkowie rady sołeckiej, jeśli ktoś nie chce współpracy, to trudno, 

żebym na silę coś robił. Myślę, że jako radny spełniam swoje zadania.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ja mówiłem o współpracy która została 

wspomniana, a nie o zadaniach i proponuję trzymać się tego co mówiłem.  
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Radna Maria Kądziołka, poprosiła o zamknięcie tej dyskusji. Zgłosiła formalny wniosek.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, czy w temacie wolnych wniosków ktoś chce 

zabrać głos? 

 

Sołtys wsi Józef Witek, powiedział, że w pośpiechu zapewne sołtys wsi Mokrzysk zapomniał 

dopisać miejsca, dodał -„nie dzielmy włosów, których nie mamy”.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że sołtys ma obowiązek 

powiadomić o miejscu, terminie i dacie zebrania.  

 

Radna Ewa Chmielarz, dodała, że zebranie odbędzie się w GOSIR-ze. 

 

Sołtys wsi Wokowic Marian Czarnik, poprosił aby odmówić żwirowni odwiertów lub 

zaznaczyć żeby wybudować najpierw drogi całkiem osobne dojazdowe do żwirowni nie 

zakłócające mieszkańcom przemieszczania się. Poruszył także sprawę ronda na ul. Solskiego.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odniósł się do wypowiedzi sołysa, w sprawie 

ronda.  

 

Ad. 18.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk  zamknął obrady XVII  sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

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

 

 
 
Protokołowała                                                                
     
Joanna Szczepka                                                                       

 
 


