
P R O T O K Ó Ł  Nr  XVIII/ 2011 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     28 grudnia 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XVIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk.  

W sesji udział wzięło 20 radnych:  

1. Babicz Bogusław, 

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Chmielarz Ewa, 

5. Gawiak Jerzy, 

6. Góra Stanisław,  

7. Kądziołka Maria, 

8. Knaga Edward, 

9. Kucia Maria,  

10. Kwaśniak Adam,  

11. Lubowiecka Anna, 

12. Mrówka Halina, 

13. Ojczyk Krzysztof, 

14. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

15. Pasierb Tadeusz, 

16. Smołucha Adam, 

17. Sproski Kazimierz, 

18. Strojny Paweł, 

19. Sorys Jarosław,  

20. Wyczesany Piotr. 

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. Poseł na Sejm RP Jan Ziobro,  

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 XVIII 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 20 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  XVIII 

sesji Rady Miejskiej w Brzesku, zwołanej na dzień 28 grudnia 2011 roku: 

1.       Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.      Przedstawienie porządku obrad. 

3.      Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 23 listopada 2011 r. 

4.      Interpelacje radnych. 

5.      Zapytania radnych. 

6.      Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

7.      Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

8.      Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej   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 o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 
2010/2011.  

12.   Informacja Prezesa RPWiK dotycząca stawek za dostarczanie wody  
i odprowadzanie ścieków w roku 2012”.  

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 
2012. 
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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 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzesko na lata 2011-2022;  

3)     wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2011; 

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

5)     Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Brzesko:  

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

o przedstawienie opinii wszystkich Komisji,  

o odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej,  

o przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki,  

o głosowanie autopoprawki Burmistrza,  

o głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w 
autopoprawce, zgłoszonych przez radnych.  

o głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym 
przegłosowane autopoprawki.  

6)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

7)     ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku; 

8)     przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

9)     przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

10)  zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  
5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania 
na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w tych strefach; 

11)   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Brzesko na rok 2012; 

12)  wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji 
publicznej w zakresie wspierania rodzin; 

13)  przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2012; 

14)  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 
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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.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wnosi o zmianę  

w porządku obrad na prośbę Pana Prezesa RPWIK dot. informacji o  stawkach  za dostarczenie 

wody i odprowadzanie ścieków, tj. aby po punkcie 4 „Interpelacje” zmienić  

porządek obrad tak, aby ta informacja stała się punktem 5. Powodem zmiany porządku jest 

spotkanie prezesa, które ma  o godzinie 12 w Wojniczu. Po czym poddał tę propozycję pod 

głosowanie. Głosowano: 17 za, przy 17 radnych obecnych na sali. Głosowano jednogłośnie.  

 

Następnie Przewodniczący poprosił o zmianę porządku obrad na prośbę Pani Dyrektor MOPS. 

Zmiana dotyczyła kolejności głosowanych uchwał, aby uchwała która jest podpunktem 12, stała 

się podpunktem pierwszym punktu dot. „podjęcia uchwał”. Tą propozycję poddał pod 

głosowanie, głosowano 17 za, jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że będzie jeszcze jedna poprawka dot. wprowadzenia do porządku 

obrad tj. zajęcia stanowiska w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji 

środowiskowej na tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną. Jest taki wniosek, aby taką opinię 

radni zajęli, ta opinia jest przygotowana i zostanie przekazana w trakcie przerwy. Poinformował, 

aby podjęcie stanowiska, czyli wyrażenie opinii było punktem 14 po podjęciach uchwał, a 

pozostałe punkty otrzymają kolejną numerację. Zapytał czy są uwagi- uwag brak. Zatem poddał 

pod głosowanie powyższą zmianę: Głosowano 18 za, jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych. 

Zapytał, czy są jeszcze jakieś zmiany do porządku obrad?  

 

Radny Franciszek Brzyk, ponieważ w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej 

wsi Okocim, w sprawie projektu uchwały o zbyciu nieruchomości – chodzi o dworek                      

w Okocimiu, w ich imieniu właśnie zarówno Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady Sołeckiej, mam 

prośbę do Państwa radnych, o poparcie mojego wniosku, aby ściągnąć tą uchwałę  

z dzisiejszego porządku obrad i przesunięcie na kolejne posiedzenie rady, ponieważ w tym 

temacie mieliśmy już spotkanie z Burmistrzem i nie doszło jeszcze w tej chwili do spotkania         

z konserwatorem w sprawie tego dworku, chcielibyśmy prosić aby najpierw odbyło się to 

spotkanie z konserwatorem, żebyśmy najpierw poznali wszystkie dokładnie jego opinie w tym 

temacie, a później odbyła się procedura z tym projektem uchwały. Ze swej strony mogę dodać 

tyle, że jeśli nie uda się nam dojść do porozumienia z konserwatorem w Tarnowie i nie dojdzie 

do tego spotkania to my zwrócimy się z pismem do konserwatora wojewódzkiego             w 
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Krakowie, aby takie spotkanie mogło dojść do skutku. Zatem bardo poroszę o poparcie tego 

wniosku, aby zdjąć projekt uchwały tj. podpunkt 9 z punktu dot. podjęcia uchwał.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał wniosek pod głosowanie:  

9 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący.  Wniosek nie został przyjęty. Następnie odczytał porządek 

wraz z wprowadzonymi zmianami:  

 

1.       Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.      Przedstawienie porządku obrad. 

3.      Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 23 listopada 2011 r. 

4.      Interpelacje radnych. 

5. Informacja Prezesa RPWiK dotycząca stawek za dostarczanie wody  
i odprowadzanie ścieków w roku 2012”. 

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. 

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.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 
2010/2011.  

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 
2012. 

14.   Podjęcie uchwał w sprawach:   

1) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji  zadania administracji publicznej w 
zakresie wspierania rodzin; 

2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 
3) 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;  
4) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011;  
5) zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; 
6) Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Brzesko:  

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

o przedstawienie opinii wszystkich Komisji,  

o odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej,  

o przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki,  
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o głosowanie autopoprawki Burmistrza,  

o głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w 
autopoprawce, zgłoszonych przez radnych,  

o głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym 
przegłosowane autopoprawki.  

7)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

8)     ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku; 

9)     przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

10)     przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze 
przetargu; 

11)  zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  
5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania 
na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w tych strefach; 

12)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Brzesko na rok 2012; 

13)  przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2012; 

14)  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 

14. Przyjęcie stanowiska w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji 
środowiskowej na tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną w Brzesku.  

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  

18. Wolne wnioski i zapytania.  

19. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 23 listopada 2011r. 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 listopada 2011r.  był  wyłożony do wglądu 

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

z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie jego przyjęcie – 

głosowano  18 za; 1 wstrzymujący; 0 przeciw. Protokół został przyjęty.  

 

Ad. 4 Interpelacje radnych. 
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Radna Ewa Chmielarz, zgłosiła dwie pisemne interpelacje.  

Pierwsza dotyczyła o przygotowanie wykazu dróg gminnych od roku 2007, które drogi są 

uregulowane w poszczególnych miejscowościach. Druga interpelacja dot. iż od 6 lat prosi             

o realizację uchwały z 2000 roku dot. budowy drogi Osiedla Januszowskiego w Mokrzyskach. 

Większość osób zainteresowanych wydziela i sprzedała grunt na rzecz Gminy, pozostało około 

10 działek, z którymi nie wydzielono drogi. Proszę o odpowiedź na jakim jest etapie ta sprawa.  

 

Ad. 5 Informacja Prezesa RPWiK dotycząca stawek za dostarczanie wody  

i odprowadzanie ścieków w roku 2012”. 

 

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś - 21 listopada został złożony wniosek składający się z taryfy  

i uzasadnienia do Związku Międzygminnego celem weryfikacji ceny. Do dnia dzisiejszego zarząd 

ich nie zweryfikował. Były spotkania, ale jeszcze nie podjął stanowczego zdania co do podjęcia 

uchwały. W tym momencie realizujemy duże zadania, budowę kanalizacji na osiedlach 

miejskich częściowo i wiejskich, w związku z tym trzeba sobie zdać sprawę, że to rodzi pewne 

koszty. Jeżeli chodzi o przekazanie majątku przez poszczególne gminy: Zakliczyn, Wojnicz, 

Dębno, to Gmina Brzesko na ten rok 2012 ten kapitał trzyma dość wysoko, na wodzie tj. 6 

milionów 743 tysiące, są to sieci i modernizacja stacji uzdatniania wody, gdzie spółka sama 

przeprowadza, a na kanalizacji jest to majątek w wysokości 11 milionów 880 tysięcy złotych. 

Same kwoty o czymś stanowią i będą rodzić jakieś koszty. Jest to tak zrobione, żeby ceny i taryfy 

kształtowały się   w miarę na poziomie akceptowanych przez społeczeństwo. Nie zawsze się to 

udaje, ponieważ pewne składniki które pojawiają się we wniosku taryfowym i cenowym są 

bezwzględnie niezależne od spółki, a na pewno generują jakieś koszty. W tym momencie ten 

majątek przekazany jest to na łączną kwotę 18 milionów 824 tysiące złotych. Jest to woda plus 

ścieki i to przekazują nie tylko Gmina Brzesko, ale również Gmina Zakliczyn, Gmina Wojnicz. 

Pozostałe rzeczy w naszej gminie to  też jest to nie mała kwota, przez samą kanalizację przez 

gminę, jest to przekazane w wysokości 3 milionów około półtora miliona wody i pozostała część 

kanalizacji. Jest to co spółka buduje ze środków unijnych czyli z funduszu spójności. Kończą się 

pewne inwestycje w tym roku i będą one generowały koszty amortyzacji i podatek następny, jak 

również część inwestycji w trakcie roku 2012 będzie się też kończyła i będzie generowała 

amortyzację. Do wniosku spółka doliczyła do taryf marżę zysku jak i również należności 

nieregularne z uwagi na to, że wniosek do spójności z której jest realizowane nasze 

przedsięwzięcie inwestycyjne zakładał w taryfie pokazanie zysku jak i tej należności 

nieregularnej, aby zwiększyć generowane koszty na poszczególnych taryfach spółka i tak 

zamierzyła pewne sprawy co do wysokości  procentowej co zakładał wniosek. Wniosek na 

wodzie i na ściekach zakładał 2% marże zysku jak również 2% za nieregularne i w tym 

momencie spółka tylko na wodzie zostawiła 1 % za nieregularne, żeby zmniejszyć taryfę, 2 % na 

wodzie marża zysku a to jest dyktowane tym, że mamy niestety zapotrzebowanie bardzo duże na 

krótkie odcinki sieci wodociągowej, żeby odciążyć gminy będziemy budować z tych właśnie 
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pieniążków, do tej pory realizowaliśmy tylko inwestycje ale w porozumieniu z gminami, że 

spółka dawała sprzęt i robociznę, a gminy dawały pieniądze na materiały. Jeżeli chodzi o wodę 

to przekazany majątek w tej wysokości, którą podałem, to on generuje w dwóch taryfach 

amortyzację rzędu prawie 250 tysięcy, zaś woda generuje w wysokości ponad 60 tysięcy złotych. 

Sumując te wszystkie należności, to wzrost na wodzie z tych wskaźników procentowo jest to 7% 

do obowiązującej taryfy dla gospodarstw domowych, jeżeli chodzi o ścieki to wygląda to troszkę 

inaczej: zliczając te wszystkie składniki daje nam to procentowo wzrost o 9,92 % do 

obowiązującej taryfy. W 2012 roku staniemy przed jeszcze poważniejszym dylematem, bo będą 

się kończyły duże inwestycje, wykonywane z funduszu spójności, będzie to podobny wzrost. 

Będziemy chcieli w trakcie roku z Panem Burmistrzem przeliczyć współczynnik akceptowalności 

społecznej, na ile jest społeczność w stanie ponieść te opłaty : woda plus ścieki razem, my to 

mamy we wniosku wyliczone na dzień dzisiejszy jest to kwota 12 zł łącznie, więc na pewno 

procentowo to się zmieni. W przyszłym roku to będzie dylemat gminy czy związek będzie 

zobligowany do poniesienia dopłat. Co do finalnego całego omówienia wniosku, to możemy to 

zrobić na następnej sesji jak będę miał uchwałę.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jak spotkalibyśmy się za miesiąc, to była by 

„musztarda po obiedzie”, wniosek zostanie zweryfikowany, a gdyby nawet nie został 

zatwierdzony przez Związek to i tak stawki wejdą. Czy Pan Prezes powiedział o procentowym 

wzroście cen za ścieki i wodę?  

 

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, w tym momencie można powiedzieć, że ja nie mogę 

powiedzieć jeszcze, ponieważ nie mam uchwały co do weryfikacji oceny wniosku, jeśli to już by 

było moglibyśmy rozmawiać. Wniosek z mocy ustawy wchodzi, ale póki jest w trakcie 

weryfikacji ja nie mogę powiedzieć, bo powiem, że tyle a później będzie uchwała do 

uzupełnienia. W związku z tym nie chce na ten temat rozmawiać. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ponieważ wstępne założenia i cenowe stawki są 

mi znane, gdyż niektórzy radni są członkami zgromadzenia,  chciałem jeszcze raz zaapelować o 

przeszacowanie tych stawek, ponieważ według mnie są za wysokie. Później nie będziemy mieć 

już żadnego wpływy na to, co się wydarzy jak zostanie to zatwierdzone. Chciałem zaapelować do 

Pana Prezesa o to, żeby miał Pan 1200% pewności, że to co jest do weryfikacji dla zarządu 

związku jest właściwe, a w szczególności z uwzględnieniem jednej rzeczy: liczba odbiorców wody 

jest kilkakrotnie większa niż liczba odbiorców ścieków. Założona podwyżka na ścieki jest 

kilkakrotnie wyższa od podwyżki na wodę, Proszę o przeliczenie wniosku w ten sposób, aby  

ewentualne podwyżki rozłożyć równomiernie na wszystkich odbiorców z 5 gmin, a nie tylko na 

odbiorców w 96% mieszkańców Gminy Brzesko. O to do Pana apeluję.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, również Pana proszę, pomagaliśmy przy ustalaniu 

opłat z Browarem, co roku pomagamy te stawki są na przyzwoitym poziomie i też apeluję do 

Pana rzeczywiście podjąć takie działania, aby te podwyżki były jak najniższym poziomie                 

i poszukać jeszcze oszczędności w spółce. Prośba by dołożyć wszelkich starań zminimalizować 

koszty, które spółka w tej chwili generuje, aby były rzeczywiście były jak najmniej uciążliwe dla 

mieszkańców.  

 

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, pewne koszty które przedstawiłem z przekazaniem 

majątku są od spółki niezależne. Jedynie tyle mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o wodę tam jest 7 

% wzrost, we wniosku to jest mniej niż to co pokazują nawet środki które są przekazane. Jeśli 

chodzi o kanalizację, niestety jest troszkę wyżej.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, czyli mamy 7% na wodę. Bardzo proszę, aby 

zmienić strukturę obciążeń. Nie tylko na mieszkańców Brzeska, ale na wszystkie pozostałe 

gminy. Drastyczne są te podwyżki i to dla mieszkańców Brzeska. Przez wiele lat, to były koszty 

za które płacili tylko mieszkańcy jednej gminy. 

 

Józef Witek, sołtys wsi Stekrowiec, ja się powtarzam drugą kadencję, dlaczego połowa 

gminy nie ma obligatoryjnego wywozu szamb, na faktury. Nie macie odwagi tego załatwić.  

 

Radny Jerzy Gawiak, ja mam pytanie o ludzi którzy nie są podłączeni do tej pory na 

istniejących odcinkach kanalizacji, np. Małopolska, Staropolska w Jadownikach - kanalizacja 

tam jest wykonana a ludzie nie są podłączeni, co RPWiK robi w tym względzie? To są też koszta. 

 

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, tu się z Panem radnym zgadzam, bo im więcej dostawców 

ścieków to powinno być tańsze. Trzeba dążyć by mieszkańcy się podpinali do kanalizacji. Jeśli 

chodzi o ul. Małopolską to niestety inwestycja była wybudowana w latach 2003-2005 tam 

sukcesywnie wydział ochrony środowiska monituje mieszkańców. Jeśli chodzi o nowe 

inwestycje to jesteśmy w trakcie wydawania warunków i opracowania projektów dla 

mieszkańców z uwagi, że inwestycja nie zakładała budowy przyłącza tylko sieci kanalizacyjnej 

ale trzeba sobie powiedzieć, że z ul. Środkowej mamy już z 50 mieszkańców chętnych do 

podpięcia. Również osiedle Szczepanowskie, też będzie inwestycja skończona w marcu i już 

wpływają wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, tym bardziej trzeba zachęcać ludzi cenami do 

tego, żeby się podpinali, a nie windować je do góry. Kij ma dwa końce, jeśli zaproponujecie te 

ceny za wysoko, to niestety mieszkańcy w którymś momencie będą przestać chcieć przyłączać 

się do kanalizacji.  
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Radny Adam Smolucha, w swojej wypowiedzi powiedział Pan, że z zysków będziecie 

budować krótkie sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Gdzie one będą powstawać? 

 

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, na terenie Brzeska: ul. Sikorskiego, oraz okolice ul. 

Pomianowski Stok.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, często w ciągu roku na wniosek mieszkańców, 

takie odcinki budujemy. W tym roku było kilka takich przypadków i będę realizowane. 

 

Radny Stanisław Góra, wszyscy byśmy chcieli żeby ceny były jak najniższe bo to uderza 

wszystkich po kieszeni, ale są tacy którzy ponoszą koszty wywozu indywidualnego to są one 

dużo wyższe i są też tacy, którzy czekają na kanalizację.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że tej krótkiej informacji 

wystarczy, ale problem zostaje. 

  

Ad. 6.  Zapytania radnych. 

Radny Adam Kwaśniak, poinformował, że na ostatniej sesji rozdaliśmy stypendia i na komisji 

Prawa była taka prośba i wystąpiliśmy z wnioskiem, aby przy wręczaniu wymienić też opiekuna 

tych zdolnych młodzieży, wychowawcę, trenera, opiekuna. Czy jest to możliwe, aby przy 

następnym wręczaniu były te nazwiska wymienione? 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest to możliwe, proponuję aby 

taki wniosek przypomnieć jak będą rozdzielane stypendia, najczęściej to ma miejsce  

w październiku. W poprzednich latach byli przedstawiani, przynajmniej przedstawiał 

osiągnięcia uczniów. 

  

Ad 7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Sołtys Okocimia Wit Zydroń – zapytał dlaczego nie została wykonana linia na oświetlenie 

na ul. Zalesie, mieszkańcy się pytają czy ona będzie wkrótce założona?.  

 

Ad. 8.  Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, widzę, że przedstawiciela brak, ale mam pytanie, 

czy jest już powołany koordynator lub opiekun MRG, tak żeby nasz organ zaczął poprawnie 

działać?   

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał w tym miejscu Posła Jana Ziobro czy chce 

zabrać głos?.  
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Poseł na Sejm RP Jan Ziobro, podziękował za zaproszenie na sesję, dodał, że jest to jego 

pierwsza sesja rady Gminy Brzesko, ma nadzieję, że będzie mu dane spotkać się wiele razy  

i współpracować cyklicznie. Liczy na współpracę, jest chętny do reprezentowania do wszelkich 

inicjatyw i problemów na łonie parlamentu polskiego. Zaprosił do biura poselskiego które 

mieście się w Niepołomicach, myśli że wkrótce otworzy bliżej okręgu wyborczego, może  

w Brzesku, może w Tarnowie. Złożył noworoczne życzenia dla wszystkich obecnych, nie chcąc 

przedłużać pracy w obradach.   Pytań brak. 

  

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;  

 Radny Adam Smołucha- Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny;  

 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 Edward Knaga – Komisja Rewizyjna.  

 

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

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

sprawozdanie) .  

 

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

ostatniej sesji. 

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

brak.  

 

Ad. 12 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok 

szkolny 2010/2011. 

Naczelnik Wydziału EKiS UM w Brzesku, ustosunkował się do przygotowanego materiału, 

którzy radni otrzymali w materiałach na sesję. (Informacja stanowi załącznik do protokołu). Po 

analizie przestawionego materiału, naczelnik podziękował radzie za środki przekazywane na 

oświatę, za to że oświata jest na wysokim poziomie, równocześnie podziękował dyrektorom 

placówek oświatowych.  

Naczelnik poprosił Panią Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku Dorotę 

Wójcik oraz Panią Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbietę Wójciak                   

o przedstawienie przygotowanej prezentacji w sprawie wyników nauczania.  
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Pani Dyrektor PSP nr 3 w Brzesku skupiła się na wynikach w szkołach podstawowych, Pani 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku skupiła się na wynikach w gimnazjach, omówiła wyniki na 

szczeblu województwa, polski oraz o nowych wynikach EWD (edukacyjna wartości dodana). Są 

to metody statystyczne pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik na egzaminie 

poprzedniego etapu kształcenia) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie końcowym) oszacować 

efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym 

etapie kształcenia. W polskim modelu EWD wykorzystywana jest przede wszystkim informacja      

o wynikach egzaminacyjnych na kolejnych etapach kształcenia, dlatego też wskaźniki EWD są 

jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał czy są pytania do przedstawionej 

prezentacji?  

 

Radny Krzysztof Bogusz, podziękował za przestawienie tych statystycznych, oceny szkół i 

prac młodzieży. Zapytał o przygotowanie prognoz dzieci, jak będzie się kształtowało to w 

kolejnych latach? Jakie szkoły wybierają dzieci kończące gimnazjum, jak to się kształtuje. Jak 

kształtują się sprawy finansowe w kwestii dowozów, płac za okres 2010/2011 kosztów 

poszczególnych szkół, co wpływa na zwiększenie tych kosztów. W przedstawionym materiale 

przez Naczelnika są pokazane inwestycje jakie zostały wykonane w szkołach, ale są również 

szkoły gdzie zapomniano o podstawowych rzeczach m. in. wymiana stolarki w szkole 

podstawowej w Sterkowcu. Czy kursy dodatkowe w przypadku dowozu dzieci są, czy w związku 

że większość rodziców nie wybrała zaproponowanej szkoły przez Gminę, czy będzie brana pod 

uwagę reorganizacja obwodu? 

 

Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 2010/2011 była tak szczegółowo podana i nie ma się 

do czego doczepić, a jeśli chodzi o te inne pytania jakie zadał Pan Bogusz, to były wielokrotnie 

omawiane na sesjach poprzednich i komisjach i wszyscy radni o tym wiedzą. Korzystając  

z obecności Pań dyrektor, zadam pytanie - w co najlepiej inwestować pieniądze żeby jeszcze 

wyższy poziom odnieść w efektywność nauczania?  

 

Dyrektor PG Nr 2 w Brzesku Pani Elżbieta Wójciak, to są głównie środki dydaktyczne, te 

nowoczesne środki, uważam, że podstawowym narzędziem pracy nauczyciela to jest komputer  

z dostępem do internetu, formy lekcji są ciekawe, interesujące a żeby uatrakcyjnić trzeba 

nowych metod poszukiwać. Reforma edukacji która obecnie jest narzuca na doposażenie szkół, 

wzbogacenie księgozbioru. Zatem trzeba zmieniać w miarę możliwości. Nowoczesna baza przede 

wszystkim.  
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Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Pani Dorota Wójcik, uważa podobnie jak Pani Dyrektor 

Elżbieta Wójciak, wdrażania narzędzi 21 wieku, czyli tablice interaktywne, rzutniki 

multimedialne, pracownie językowe.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jeszcze należy dodać, kompetentni, 

profesjonalnie przygotowani nauczyciele to jest 89% sukcesu.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że panie prezentują szkoły z miasta 

a te szkoły w mieście mają bazę dydaktyczną i materiałową chyba najlepszą w gminie, wszystkie 

trzy gimnazja mają to szczęście, że mają bazy bardzo dobrym stanie doposażone. Cały czas 

prowadzimy prace remontowe, na terenach wiejskich wymagają pewnych nakładów, ale to jest 

proces ciągły. Z całą pewnością jest to przed nami. Gimnazja mamy na bardzo dobrym poziomie 

i nie mamy czego się wstydzić.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że jest jeszcze jeden 

czynnik jak EWD, który podsumowuje wyniki uczniów, jest zależny od nauczycieli, od uczniów 

od szkoły i gminy. 

  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, czynnik EWD powstał 4 lata temu w gimnazjach 

jest to nowoczesna metoda mierzenia, a w szkołach podstawowych dopiero wejdzie. 

 

Radny Jarosław Sorys, również podziękował panią dyrektor za rozświetlenie tego tematu. 

Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Pani Dorota Wójcik, poinformowała, że ambitne dzieci 

uciekają z tego miasta, wybierają Bochnie, Kraków, Tarnów i dojeżdżają.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest to cenna uwaga. Ostatnio 

rozmawiałem z jednym z nauczycieli ze szkoły bocheńskiej z liceum, poinformował, że liczba 

uczniów z Brzeska rośnie z roku na rok, którzy uczęszczają akurat w tym przypadku do Bochni. 

Należało by zwrócić uwagę na to jak funkcjonuje brzeskie liceum i zespoły szkół 

ponadgimnazjalnych, najlepsi uczniowie, zdobywając wiedzę w szkołach podstawowych                  

i gimnazjach uciekają z Brzeska.  

 

Radny Franciszek Brzyk, ja myślę, że Pan Naczelnik ma dane, bo jest tak zwany obowiązek 

nauki, i wydziale są zbierane losy młodzieży po szkole gimnazjalnej. Nie ma problemu, aby 

przedstawić na posiedzeniu komisji oświaty lub na sesji, gdzie trafiają absolwenci gimnazjów.  

Prosimy o przedstawienie takiej informacji.  

 

Radna Anna Lubowiecka, zwróciła na jedną rzecz, ponieważ nie zostało to powiedziane  

w sprawie wyników egzaminów po klasie 6-tej, najwyższy wynik od kilku lat ma szkoła 
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podstawowa w Szczepanowie, ten wynik jest wysoki, można być dumnym z takiego wyniku i taka 

sugestia, że jest to szkoła nie lubiana nie wiem dlaczego, a takie mamy wyniki. 

 

Radny Adam Smołucha, z analizy Pana Naczelnika wynika, wynika, że dwa gimnazja 

znajdują się w obszarze szkół wymagających pomocy, czy Pan Naczelnik podjął jakieś działania? 

Dotyczy to gimnazjum w Jadownikach i gimnazjum Katolickiego.  

 

Naczelnik Józef Cierniak, jeśli chodzi o pomoc, pierwsza rzecz należy do dyrektora, on 

występuje do organu prowadzącego w tej sprawie w jakim zakresie jej potrzebuje. W sprawie 

demografii i innych pytań wiele tych spraw o które Pan zapytał będzie tym zajmowała komisja 

oświaty dlatego część na piśmie panu złoże. Jeśli chodzi o szkolę w Sterkowcu, Szczepanowie to 

statystyki w sprawie demografii na następne 3 lata są zatrważające. Nie może być, aby w jednej 

klasie było 2-3 osoby. Na najbliższych posiedzeniach komisji oświaty, przedstawię wszystkie te 

sprawy.  

 

Ad. 13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  

w Brzesku na rok 2012. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały  

w sprawie planu pracy. W miesiącu styczniu i marcu, są tematy jak sprawozdania. Zamiast słowa 

sprawozdań będzie słowo analiza sprawozdań, we wszystkich wymienionych podpunktach. 

Poddał autopoprawkę pod głosowanie: głosowano 19 za, przy 19 radnych obecnych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty 19 za, 

jednogłośnie jak niżej /19 radnych obecnych na sali. 

 

Uchwała Nr XVIII/121/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2012 
 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji 

publicznej w zakresie wspierania rodzin; uwag brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty 17 za, 0 wstrzymujące, 0 przeciw. /17 radnych 

obecnych na sali/: 



 15 

Radny Adam Smołucha, zapytał czy ta uchwała jest wynikiem formalnym z wprowadzenia 

ustawy?. Projekt ten nie był przedmiotem dyskusji komisji, ustawa ta wchodzi od 1 stycznia 

dlatego taki tryb uchwalenia. Ma nadzieje, że na najbliższym posiedzeniu komisji zdrowia Pani 

Dyrektor przedstawi nam zadania gminy w związku z podjęciem tej uchwały.  

Uchwała Nr XVIII/122/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej 

w zakresie wspierania rodzin; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zarządził przerwę.  

Przerwa w obradach trwała od godziny 13:00 do godziny 13:30 

Po przerwie:  

2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 

Uwag brak.  

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 jednogłośnie: 16 za, przy 16 radnych obecnych na sali/  

 

Uchwała Nr XVIII/123/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

3) 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; uwag brak.  

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 jednogłośnie: 16 za, przy 16 radnych obecnych na sali/  
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Uchwała Nr XVIII/124/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

4) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011; 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie: 16 za, przy 16 radnych obecnych na 

sali/  

Uchwała Nr XVIII/125/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają 

 z upływem roku budżetowego 2011; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

5) zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania                
i wykupu; uwag brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za przy 20 radnych obecnych na 

sali/ 

  

Uchwała Nr XVIII/126/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania i wykupu 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

6) Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Brzesko:  

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej-  Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, 

odczytał pisma opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (stanowią załącznik do protokołu).   

o przedstawienie opinii wszystkich Komisji- Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, 

poinformował, że wszystkie opinie w sprawie budżetu zostały przedstawione w punkcie 9 przy 

sprawozdaniach z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.  
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o odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej- stanowisko odczytał Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Finansowej Pan Stanisław Góra. 

o przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki, autopoprawkę w imieniu 

Burmistrza Brzeska zgłosiła Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha. Autopoprawka stanowi 

załącznik do protokołu.  

o głosowanie autopoprawki Burmistrza; Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że 

autopopraweki trudno głosować, natomiast można głosować wnioski już po poprawkach, gdyby 

ktoś nie akceptował takich autopoprawek. Zapytał czy są wnioski i pytania? Brak.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, skomentował i odczytał artykuł który się ukazał 

na łamach gazety „Temi”, który dotyczył dzisiejszego budżetu jak również innych uchwał.  

Z tego artykuły wynika, że jesteśmy już po głosowaniu budżetu na rok 2012 mimo, mimo że nie 

został jeszcze przyjęty. Na temat cen za ścieki i wodę mieliśmy debatować, a to była informacja 

prezesa. W dalszej kolejności jest napisane, że podejmujemy dziś uchwałę o podwyższeniu opłat 

za parkingi, a my dziś takiej uchwały nie podejmujemy. Uchwała, która jest przygotowana nie 

ma nic wspólnego z podwyżkami. Została wprowadzona inna na wniosek mieszkańców, którzy 

chcieli uporządkować sobie strefę parkingową przed swoimi blokami. Jest to „science fiction”. 

Prosi się ponownie apelować do przedstawicieli tego typu mediów o pisanie prawdy, ponieważ 

jest to trochę groteskowe to co czytamy, już w wydrukowanej prasie.  

Jeśli chodzi o komentarz do całego budżetu- prawdą jest i wynika to z opinii, że zadłużenie nie 

jest małe. Należy podkreślić dwie rzeczy, po pierwsze : 40% tego zadłużenia zostało zaciągnięte 

do 2007 roku, a te 18% to jest kadencja 2008-2011. Druga rzecz wszelkie zobowiązania, czy 

pożyczki, czy emisje obligacji były tak naprawdę uzupełnieniem środków do otrzymanych 

dotacji unijnych. Gdybyśmy nic nie robili i patrzyli żeby mieć budżet zrównoważony do długu to 

za 2 min. pojawił by się zarzut, że nic nie robimy. Pomimo tego dużego zadłużenia i tego 

zaciągniętego do 2007 roku i przez te kilkanaście procent teraz, myśmy tych pieniędzy nie 

przejedli. Twierdziłem wcześniej i teraz twierdzę, że te środki zostały dobrze wykorzystane i 

gdybyśmy tego w tamtych czasach nie zrobili, to teraz uzyskanie kredytu przy tej polityce 

państwa bardzo negatywnie skierowanej do gmin jest niemożliwe.   A gdybyśmy nawet otrzymali 

kredyt to na takim oprocentowaniu, że nie opłaciłoby nam się to. Sądzę, że jeśli się zadłuża to 

trzeba to zrobić dobrze, a myśmy to mądrze robili. Przyjdzie czas do domykania inwestycji 

zadań które rozpoczęliśmy, jak słyszeliśmy w opinii RIO kluczowym rokiem jest rok 2012. Mam 

nadzieje, że zrealizujemy nasze dochody i myślę, że spokojnie przeprowadzimy naszą gminę 

przez ten rok z tym co sobie skromnie założyliśmy. Ten budżet jest na miarę naszych możliwości 

i nawet jak padają jakieś głosy, że zadłużenie jest duże – to gdyby wszyscy prywatnie  budżety 

domowe tak prowadzili czy gospodarowali pieniędzmi, nie ważne czy publicznymi, czy 

prywatnymi, to prawdopodobnie nie byłoby tyle upadłości i tyle komplikacji i likwidacji firm. 

Mam nadzieję Panie Burmistrzu, że tak jak było przez wszystkie lata, kiedy będziemy ten budżet 

aktualizować -  i jeżeli nasze pewnie wnioski, propozycje czasem życzenia, nie zmieściły się -  
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mam nadzieję, że w miarę posiadanych środków będziemy starać się je realizować. Ja ten budżet 

obecnie w pełni akceptuję.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeśli mówimy o kwestii zadłużenia to ja już 

pamiętam, że w budżecie z 2008 roku przewidywania były mniej więcej na poziomie, że 

zadłużenie będzie 57-58 % to tak naprawdę były przewidywania związane z realizacją projektu  

w ramach funduszu spójności, my go realizujemy te wydatki się nam troszkę przesunęły o rok 

bodajże w czasie natomiast te wydatki były przewidywane. Myśmy jeszcze zrealizowali wiele 

inwestycji przez ostatnie parę lat, które były nieplanowane, a jak były planowane to w znacznie 

mniejszych nakładach, np. RCKB około 15 mln. złotych, kompleksowy remont ul. Solskiego za 8, 

5 mln złotych, magistrala wodociągowa, o której nie wszyscy pamiętają za 3 mln złotych, 

również rewitalizacja Rynku która została zakończona za 5 mln złotych, wodociągowanie Poręby 

Spytkowskiej, zadanie w ramach funduszu spójności za 30 mln złotych, te inwestycje może nie 

są tak widoczne jak RCKB czy rewitalizacja Rynku, którym się chwalimy. Nie wymieniam tych 

drobnych inwestycji a też widoczne m. in budowa dróg, chodników. Tych zadań było mnóstwo 

realizowanych, widać, że nasze miasto się zmieniło. Powoli fundusze unijne się kończą, 

większość została rozplanowana w tym roku, w latach następnych to będzie kontynuacja. Na rok 

2012 wydatki będą na poziomie 10 mln to przede wszystkim w ramach funduszu spójności, 

wodociągowanie Poręby Spytkowskiej, jeszcze inne zadania. Szanowni Państwo przyszedł czas 

pewnego oszczędzania, Ci którzy nie oszczędzają to postępują nieroztropnie, ten budżet który 

zaplanowaliśmy i na poziomie dochodów i na poziomie wydatków on jest dość rozsądnie 

rozplanowany. Nie przeszacowaliśmy go, jeśli będą większe wpływy w ciągu roku, to musimy 

przede wszystkim aby to zadłużenie zmniejszać, jak co roku nowelizowaliśmy budżet te 

najpilniejsze zadania były realizowane i tak będzie teraz. Myśmy jako gmina nie podnosili  

w ostatnich latach zbyt wysokich podatków, nasze zachowania w stosunku do mieszkańców były 

na dobrym poziomie, przyjazne. Nie brakło środków na wydatki naszym jednostkom. Mocno 

inwestujemy w oświatę, mamy dużo przedszkoli, kilka szkół, dużo środków musimy 

zabezpieczyć.  

Radny Kazimierz Sproski, poprosił, aby udzielając informacji do prasy, żeby warzyć słowa. 

Jeżeli nie jesteśmy kompetentni w danej dziedzinie to nie wypowiadajmy się, lecz odesłać tego 

dziennikarza do osób kompetentnych którzy znają temat. Nie mówię o cenzurze, powinniśmy 

kogoś upoważnić do wypowiadania się.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że chodzi tylko o rzetelność dziennikarską. 

Jeżeli rzetelność dziennikarska sprowadza się do tego, żeby zamanipulować informację co się 

często zdarza bądź ośmieszyć radnego, bądź urząd lub pracownika urzędu to niestety tak mamy.  

o głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce, zgłoszonych 

przez radnych. – brak.  

o głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym autopoprawki.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – uchwała została przyjęta: 19 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw - przy 

20 radnych obecnych na sali/ 

 

Uchwała Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podziękował radnym za współpracę oraz za 

przyjęcie  budżetu, choć ma świadomość, że niektóre wnioski i uwagi nie zostały uwzględnione,     

a takie wnioski padały, ale widzę że mamy świadomość i podeszliśmy do tego bardzo roztropnie.  

7)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - uwag i pytań brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – uchwała została przyjęta: 19 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw - przy 

20 radnych obecnych na sali.  

Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

8)     ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku; pytań brak.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie: 18 za,  przy 18 radnych 

obecnych na sali.  

 

Uchwała Nr XVIII/129/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
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9)     przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że jest to projekt uchwały w sprawie 
nieruchomości położonej na ul. Mickiewicza. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie: 18 za,  przy 18 radnych 

obecnych na sali.  

Uchwała Nr XVIII/130/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

10)     przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że jest to nieruchomość dworku  

w Okocimiu. Czy są pytania bądź uwagi? 

Radny Franciszek Brzyk, ponownie zaapelował do radnych, aby nie podejmować tej 

uchwały. W niedalekim okresie czasu rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem o ewentualnym 

spotkaniu z panem konserwatorem celem ustalenia spraw związanych z zagospodarowaniem 

tego terenu, tym bardziej, że w ostatnim czasie i mamy dalej zaplanowane działania mające na 

celu poprawę użytkowania części tej działki, bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. Działka ta 

ma prawie 3 ha, a dworek jest dworkiem, z tego jedna część stowarzyszenie w jakiś sposób 

ostatnio zagospodarowała, to jest ta część która nie będzie objęta opieką konserwatorską, ta 

działka która jest do zbycia w wykazie jako załącznik graficzny do projektu uchwały nie pokrywa 

się do tego co jest objęte przez konserwatora ewentualną tą opieką. My jako mieszkańcy mówiąc 

o swoich potrzebach np. o budowie boiska sportowego, pod który nie uzyskało nam się dostać 

innego gruntu. Być może przy dobrym nastawieniu Pana konserwatora udało by się uzgodnić 

takie stanowisko, że udało by się wydzielić sam dworek tylko z fragmentem działki a część 

zagospodarować dla potrzeb mieszkańców. Chciałbym podkreślić, że jest to ostatni kawałek 

gruntu gminnego który znajduje się w centrum miejscowości który mógłby służyć również 

mieszkańcom nie tylko miejscowości ale i gminy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, na temat dworku już dyskutujemy  

z konserwatorem już od 20 kilku lat, to jest uchwała intencyjna, która nic nie blokuje, a być 

może pomoże rozmawiać z konserwatorem. Winna być podjęta dawno, wedle głosów 

mieszkańców. Należy też wypowiedź sprostować, ponieważ Rada Sołecka w sierpniu 
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wypowiedziała się i zawnioskowała o sprzedaż tej działki, wczoraj też było spotkanie rady 

sołeckiej i żadne decyzje, które były inne niż to co wcześniej przedstawione nie zapadły.  

Radny Adam Smołucha, czy ta opinia rady sołeckiej jest na piśmie?  

Sołtys wsi Okocimia Wit Zydroń, poinformował, że żadnej opinii nie było. My tylko 

zostaliśmy poinformowani w sierpniu, że jest sprzedaż dworku. Mam protokół z posiedzenia  

i żadnej uchwały nie podejmowaliśmy i nie głosowaliśmy. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, panie sołtysie głosowaliście wniosek o sprzedaż. 

Nie ma tego na piśmie, ale głosowaliście bo byłem wówczas obecny.  

Sołtys wsi Okocimia Wit Zydroń, było mówione, że jest do sprzedaży, a ile było za a ile 

przeciwko to tego nie było podejmowane. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, były 4 osoby i 4 osoby za, ja tam byłem                    

i widziałem. Tego nie ma w protokole to jest prawda.  

Radny Franciszek Brzyk - pan przewodniczący wyszedł z tego posiedzenia wczoraj 

wcześniej, na której było spotkanie rady sołeckiej i stowarzyszenia. Wczoraj rada sołecka wraz z 

zarządem upoważniła mnie z takim wnioskiem by wystąpić z prośbą o ściągnięcie tego                   

z porządku obrad celem uzyskania tego czasu na przeprowadzenie rozmów z Panem 

Burmistrzem i konserwatorem. A drugie jeśli nie, to przedstawienie Państwu tego stanowiska 

które wczoraj zostało przez radę przedstawione żeby jednak mieszkańcy mieli możliwość 

wypowiedzenia się jeszcze raz w sposób proceduralny.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, panie sołtysie czy głosowaliście coś? 

Sołtys wsi Okocimia Wit Zydroń, nie głosowaliśmy nic tylko było powiedziane, że Pan 

Brzyk wystąpi dziś na sesji o zniesienie tego punktu.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, rozmowę z konserwatorem to ja uważam za bezcelową 

ponieważ konserwator zamiast konserwować zabytki to doprowadza je do ruiny, mamy przykład 

np. dworek w Okocimiu. Prosimy go od lat aby wydzielił ten teren i nic z tego nie wynika. Nie 

mniej, żeby być w porządku do rady sołeckiej i społeczności wsi Okocim zdejmijmy to 

rzeczywiście z porządku obrad, tylko nie zdejmujmy do na kolejne lata tylko podejmijmy to na 

następnej sesji. Niech się odbędzie posiedzenie rady sołeckiej w tej sprawie, żeby było wszystko 

w porządku, zgodnie ze społeczeństwem Okocimia. Myślę, że jak o miesiąc się przesunie ten 

temat, to nic się nie stanie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, prośba jest taka, żeby Panie Sołtysie nie 

przedstawiał,  że mieszkańcy nie wyrażają zgody, dworek dalej niszczeje i ulega dewastacji. Kilka 



 22 

lat temu ukazał się artykuł, że przeze mnie dworek niszczeje. Należy podjąć takie działania, które 

będą skuteczne. Kilka lat temu stowarzyszenie deklarowało, że wykona dokumentacje 

modernizacji tego terenu, nie udało się tego wykonać, fundusze unijne minęły i miejmy 

świadomość, że my wielkich cudów też nie zrobimy tam, bo to nie jest w tej chwili takie zadanie 

priorytetowe. Mamy budowę dróg, wodociągów, kanalizacji. My w tej chwili musimy zwiększać 

dochody majątkowe, bo tak naprawdę myśmy w ostatnich latach nie wiele uzyskiwali dochodów  

z majątku. Przyjmijmy takie stanowisko skoro pani Przewodnicząca Komisji, która podjęła taki 

wniosek o sprzedaż działki, poinformowała, żeby wstrzymać na miesiąc czasu. 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, panie sołtysie, żeby nie było żadnych niejasności  

i chciałbym żeby Pan to potwierdził - rozumiem, że potwierdza Pan, że nie było stanowiska rady 

sołeckiej, a stanowisko rady sołeckiej zostało przegłosowane i zostało spisane w punkcie 

pierwszym. Chodzi mi o sam fakt głosowania i zajęcia stanowiska Panie sołtysie.  

Sołtys wsi Okocimia Wit Zydroń, żadnego głosowanie nie było, nikt nie podniósł ręki. 

Najpierw mówione było, że sam dworek a potem, że cała działka.  

Radny Edward Knaga, czytam długoterminową prognozę finansowej, że dworek w Okocimiu 

do 2014 mamy sprzedaż. Przegłosowaliśmy już tą uchwałę. Z 8 lat temu pamiętam jak na sesji 

rozmawiano o dworku i wówczas było pytanie gdzie wystąpił o zakup dworku konserwator 

zabytków z Dębna,  popełniliśmy gafę, żeśmy tego wówczas nie sprzedali, bo dziś by był 

wyremontowany i stał. Zgodnie z podjętą uchwałą dziś w sprawie WPF, mamy do 2014 roku na 

załatwienie decyzji.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, rzeczywiście przegłosowaliśmy to dziś 

jednogłośnie, razem z Panem Brzykiem.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zgłosiła formalny wniosek, aby przenieść ten projekt 

uchwały na następne posiedzenie sesji i ściągnąć ten temat z obrad.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, - uchwała nie będzie realizowana automatycznie 

na drugi dzień, pewnie nic by się nie stało jakby była ona dziś podjęta, bo realizowana by była 

później, lecz skoro jest taka wola i wniosek Pani Przewodniczącej komisji to proszę                         

o przegłosowanie go i wtedy zobaczymy, czy będzie głosowana czy nie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, rozumiem, że pan sołtys potrzebuje czasu. To jest 

uchwała intencyjna, która daje możliwości i opcje wyboru. W związku z tą uchwałą wierzę, że 

zacznie się wokół tego terenu coś dziać. Może Miłośnicy Ziemi okocimskiej wystąpią z ofertą 

kupna tej działki, może kupią i zagospodarują ją?. Szkoda ,że wcześniej to nie nastąpiło, bo 20 

lat to dłużej niszczeje. To widzą wszyscy mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Okocimia. Co robiły 

rady sołeckie przez ostatnie lata?!  Przecież jako radni mamy prawo i obowiązek moralny zadbać 
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o ten majątek, który tam zniszczał ?!. Ja również godzę się na ten jeden miesiąc, o przełożenie. 

Nie będę się upierał, tylko chodzi o to, żeby ruszyć ten temat. Była szansa, stowarzyszenie 

Miłośników swego czasu się deklarowało, że przygotuje projekt, nie została ta dokumentacja 

wykonana. Zaprzepaszczono tą szansę. Do kogo można mieć pretensje?! Przeniesiemy to na 

najbliższą sesję i rada sołecka spotka się trzeci raz i trzeci raz będzie debatować, niezależnie czy 

wyda opinię czy nie wyda. Zgodnie z życzeniem, ja nie wiedzę problemu po tych wyjaśnieniach. 

Radny Franciszek Brzyk, ja nie będę przedłużał tej dyskusji i nie będę się wypowiadał, 

proszę tylko o to co przedstawiał Pan Burmistrz i koleżanka radna Pacewicz, wydaje mi się że 

ten okres czasu nie zostanie zmarnowany. Na komisji jeśli Państwo zechcą mogę przybliżyć ten 

temat, całą dokumentację. Jak pan konserwator dba o swoje zabytki, skoro by jego stanowisko 

było pozytywne to Panie Przewodniczący parę lat temu, uchwała była podjęta przez 

zgromadzenie. Jeśli pan konserwator nie opiniuje WZ-tki aby zagospodarować całą działkę.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, rozumiem, że Pana wniosek jest po to żeby 

ewentualnie doprowadzić do zmiany stanowiska konserwatora, skor nie ulegnie zmianie to 

temat powraca na najbliższą sesję.  

Radny Franciszek Brzyk, jeżeli by konserwator podszedł do tego bardziej racjonalnie to 

możemy powrócić do tematu i spróbować zagospodarować ten teren może nie w całości ale 

etapami właśnie, czy podzielić na części wtedy on będzie miał interes, społeczność lokalna coś 

zyska i gmina nie będzie miała tego problemu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dajemy sobie czas, miesiąc - półtora do spotkania 

z konserwatorem, podjęcie nowego stanowiska. Oczekuję jasnego stanowiska w tej sprawie.  

Radny Edward Knaga, ani stowarzyszenie nie odbuduje tego dworku, nie liczmy że 

konserwator wyłoży kilka milionów złotych aby go odbudować i staniemy do 2014 roku. Nawet 

jeśli wyłoży pieniądze osoba fizyczna to wszystko jest do zrobienia jeśli się chce.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wszystko zależy jak to będzie prezentowane  

i przedstawiane mieszkańcom. Jeśli to będzie tak, jak wczoraj i byłem świadkiem tego, to ja to 

kiepsko widzę, ale to jest moja prywatna ocena. Przewodniczący poddał pod głosowanie 

formalny wniosek pani radnej Katarzyny Pacewicz – Pyrek, aby przenieść projekt uchwały na 

następne obrady sesji Rady Miejskiej. Głosowano: 17 za, jednogłośnie.  

Projekt uchwały został przesunięty na następne obrady sesji.  

11)  zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie 
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Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tych strefach; 

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, przedstawił treść pisma i uzasadnienie pisma, które 

wpłynęło dziś dot. wniosku mieszkańców, które zmiana treść uchwały. Uzasadnił, że zmiana jest 

zasadna. Zmiana dot. ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Słowackiego do posesji Nr 

51 - strona północna włącznie i do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do posesji Nr 56 

- strona południowa włącznie).  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zgłosił autopoprawkę. W załączniku do projektu 

uchwały zmienia podlega podpunkt 22. w brzmieniu - ” ul. Kościuszki (od skrzyżowania z 

ul. Słowackiego do posesji Nr 51 - strona północna włącznie i do skrzyżowania z ul. 

Wyzwolenia do posesji Nr 56 - strona południowa włącznie).”  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał tekst punktu 22. a zarazem 

autopoprawkę. Uwag brak.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza Brzeska, a następnie 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – uchwała 

została przyjęta ; 13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący przy 15 radnych obecnych na 

sali.  

Uchwała Nr XVIII/131/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie 

Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tych strefach; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

12)   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2012; 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie: 15 za, przy 15 radnych 

obecnych na sali.  

Uchwała Nr XVIII/132/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko 
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na rok 2012 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

13)  przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2012; 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie: 15 za, przy 15 radnych 

obecnych na sali.  

 

Uchwała Nr XVIII/133/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2012/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

14)  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – uchwała została przyjęta jednogłośnie; 16 za, przy 16 radnych 

obecnych na sali.  

 

Uchwała Nr XVIII/134/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad. 14. Przyjęcie stanowiska w sprawie toczącego się postępowania o wydanie 

decyzji środowiskowej na tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną w Brzesku.  

Radny Edward Knaga, poinformował, przedstawił ewentualną poprawkę treści opinii  

i wytłumaczył sprawę, że należy do opinii załączyć kopię porozumienia z powiatem brzeskim. 

Poprawka brzmi: do §1. dodaje się „zgodnie z treścią porozumienia Nr 17/2011 

zawartego w dniu 20.09.2011r. pomiędzy Powiatem Brzeskim a Skarbem Państwa, 

stanowiącego załącznik do niniejszej opinii /zjazdu z autostrady/  

 

Radny Krzysztof Bogusz, zabrał głos w sprawie zjazdu.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił sprawę łącznika, poinformował, że 

zjazd docelowy ma powstać do końca 2014 roku, dodał, że dziś debatujemy na dzień dzisiejszy 

czyli na dzień 28 grudnia 2011r.  

 

Radny Adam Smołucha, co treści nie ma uwag, lecz do stylu. Wyjaśnił sprawę.  

Radny Bogusław Babicz, wyprostował stylistycznie treść opinii.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, odczytał treść opinii wraz z poprawkami 

zaproponowanymi zmianami przez radnych a następnie poddał opinię pod głosowanie. 

Głosowano: 17 za, jednogłośnie. Przy 17 radnych obecnych.   

 

Apel Nr 5/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na 

tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną w Brzesku 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
Ad. 16: Ad. 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że prosi o uszczegółowienie radną 

Ewę Chmielarz w sprawie jej interpelacji. Dodał, że Pan Naczelnik Makuch takiego wykazu o 

którym pani przedstawiła nie sporządzał. W sprawie drugiego zapytania, tam powoli prace 

trwają związane z realizacją tego planu.  Jeśli jest podział wykonywany na wniosek mieszkańców 

to ten grunt z mocy prawa staje się gminny i następuje wypłata ustawowego odszkodowania. 

Należy zachęcać mieszkańców do takiego działania, aby je czynili. Zostało po godzinach pracy 

dwóch pracowników, aby udzielić Pani odpowiedzi w sprawie pierwszej interpelacji.  

 

Sołtysowi Okocimia, w sprawie sieci oświetleniowej- w tej chwili kto inny jest właścicielem 

sieci, a kto inny dostarcza prąd dlatego jest pewien poślizg.  

 

W sprawie Młodzieżowej Rady Gminy, obecnie ona nie funkcjonuje. Dlatego nie ma 

przedstawiciela i zainteresowania, trzeba się zastanowić nad tym faktem. 

 

Radna Ewa Chmielarz, poprosiła Naczelnika Józefa Makucha o przedstawienie  od 2007 

roku w każdym roku, którą Pan przekształcił drogę, np. z drogi do pól na drogę gminną i po 

prostu żeby była uregulowana prawnie, proszę mi dać taki wykaz.  

 
Ad. 18 Odpowiedzi na zapytania MRG- brak. nieobecni.  
 
Ad. 19 Wolne wnioski i zapytania. 
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Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska zaprosił radnych na 30 grudnia, gdzie odbędzie się 

uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne o godzinie 12:00. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał dwa pisma: pismo od Zarządu 

Województwa Małopolskiego w sprawie ewentualnego zajęcia stanowiska dwóch obszarów: 

Bratucickiego Obszaru Chronionego oraz Pogórza Wiśnickiego. Po czym zapytał, czy coś w tym 

temacie będziemy robić, czy nas to dotyczy Panie Naczelniku? 

 

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, przedstawił, że według rozeznania sprawa nas nie 

dotyczy. Zatem nie wyrażamy opinii i jednoznacznie zgadamy się.  

 

Ad. 20.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk  zamknął obrady XVIII  sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

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

 

 

Protokołowała                                                               Przewodniczący 
                                                                                   Rady Miejskiej w Brzesku 
     
Joanna Szczepka                                                                      mgr Krzysztof  Ojczyk                                         

 
 
 


