
P R O T O K Ó Ł  Nr  XXVII/ 2012 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     26 września 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XXVII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk.  

W sesji udział wzięło 21 radnych:  

1. Babicz Bogusław,  

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Chmielarz Ewa, 

5. Gawiak Jerzy, 

6. Góra Stanisław,  

7. Kądziołka Maria, 

8. Klimek Leszek; 

9. Knaga Edward, 

10. Kucia Maria,  

11. Kwaśniak Adam,  

12. Lubowiecka Anna, 

13. Mrówka Halina, 

14. Ojczyk Krzysztof, 

15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

16. Pasierb Tadeusz, 

17. Smołucha Adam, 

18. Sproski Kazimierz, 

19. Strojny Paweł, 

20. Sorys Jarosław,  

21. Wyczesany Piotr. 

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

załączonych list obecności, oraz : 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXVII Sesji Rady 

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

Gminy, Panią Prokurator, przedstawiciela Policji Pana Naczelnika Zbigniewa Barusia, 

kierowników i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 

21 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad. 2.  Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad wraz 

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

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

stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo.  

Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał, czy do porządku obrad wnosi 

ktoś jakieś poprawki?  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, poprosiła w imieniu Burmistrza Brzeska o wprowadzenie 

do porządku obrad projektu uchwały - w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XVIII/128/2011 RM w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko. Przedstawiła radnym uzasadnienie podjęcia uchwały oraz jakie 

zmiany nastąpiły w w/w projekcie uchwały.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały? - uwag radnych brak. Przewodniczący jednak zadał pytanie - jak zostanie 

sfinansowane przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej Brzesko-Szczepanów-

Borzęcin? 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że ta kwota, będzie ona podzielona  

w 2013, jako pomoc finansowa dla powiatu brzeskiego. W tej chwili tą kwotę zmniejszamy  

z inwestycji przebudowę Domu Ludowego w Jadownikach, są to oszczędności po przetargu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił następującą zmianę - zaproponował, 

aby w punkcie 13 jako podpunkt 2, reszta projektów otrzymuje kolejne numeracje porządkowe. 

Poddał poprawkę pod głosowanie: Poprawka została przyjęta głosami 18 za, jednogłośnie przy 

18 radnych obecnych.  

Następnie przedstawił porządek obrad  XXVII sesji Rady Miejskiej w Brzesku, wraz  

z przegłosowaną zmianą na dzień 26 września 2012 roku: 

1 . Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 r. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
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7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej 

sesji. 

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

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

sesji. 

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2012r.  

11. Ocena funkcjonowania świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko. 

12. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2012/2013. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2011 RM w Brzesku z dnia 28 grudnia 

2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

3) zmiany Uchwały Nr LV(386)2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 

2010 roku w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 

wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi 

umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności; 

4) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Brzesku przez 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie; 

5) podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze; 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

16. Wolne wnioski i zapytania.  

17. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, oddał głos Burmistrzowi Brzeska.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest dzisiaj na sesji Rady 

Miejskiej obecny Pan Krzysztof Dobrzański, mieszkaniec naszej gminy. Pan Krzysztof 

Dobrzański jest hodowcą psów owczarków niemieckich, a jeden z nich w ostatnim czasie uzyskał 

tytuł najlepszego owczarka na świecie. W związku z uzyskanym sukcesem Burmistrz Brzeska  

pogratulował Panu Krzysztofowi Dobrzańskiemu sukcesu oraz wręczył okolicznościowy dyplom.  

Pan Krzysztof Dobrzański, podziękował za docenienie jego sukcesu. Dodał, że Orion jest 

pierwszym psem z Polski, który tego dokonał. Dodatkowo nigdy tak młody owczarek nie zdobył 

tytułu mistrzowskiego. Zwierzak nie tylko jeździ po wystawach, ale i uczestniczy w działaniach 

służb specjalnych. Poinformował, że liczy na współpracę z Burmistrzem, chciałby również  

w najbliższym czasie zorganizować spotkanie z władzami, sędziami, u nas w mieście, ponieważ  

w najbliższym czasie odbędzie się w Czchowie pokaz.  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że również Radni Rady Miejskiej również 

przyłączają się do gratulacji oraz życzył dalszych sukcesów.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest również obecna na 

dzisiejszej Sesji druga osoba - jest to Wojciech Wojdak, pływak. W ostatnim czasie osiąga 

duże sukcesy, obecnie pływa w Oświęcimiu. Na ostatnich mistrzostwach Polski zdobył 5 złotych 

medali. Burmistrz pogratulował mu zdobytych medali, życzył dalszych sukcesów w pływaniu. 

Wręczył mu sprzęt sportowy, który jak stwierdził na pewno mu się przyda w dalszym rozwoju.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, również, w imieniu rady Miejskiej pogratulował 

Wojciechowi Wojdakowi, życzył mu samych sukcesów w dalszej karierze.  

Wojciech Wojdak, przedstawił jak wygląda jego codzienny trening, stwierdził, że dąży do 

celu, by wystąpić na kolejnej olimpiadzie.  Następnie podziękował za gratulacje oraz upominek 

jaki otrzymał.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zwrócił uwagę na to, iż bardzo się cieszy, że Pan 

Burmistrz oraz Biuro Promocji pamiętają o naszych wybitnych osobach, które zasłużyły się  

w różnych dyscyplinach, a warto podkreślić, że reprezentują naszą gminę na najwyższym 

poziomie.  

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 sierpnia 2012r. 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 sierpnia 2012r.  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, głosowano jednogłośnie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad. 4.  Interpelacje radnych. 

 
Radna Anna Lubowiecka, zgłosiła jedną interpelację: W związku z planowanym w roku 

2013 zakończeniem prac i oddaniem do użytku odcinka autostrady A4- Węzeł Brzesko- Węzeł 

Wierzchosławice, zwracam się do Pana Burmistrza o podjęcie działań, które zapewniły by 

wszczęcie po zakończeniu prac przez wykonawcę procedury przywracania do stanu pierwotnego 

własności prywatnej osób zamieszkałych wzdłuż dróg, na których dopuszczono ruch 

ponadnormatywnych pojazdów. Mam tutaj na myśli inwestycję u wykonawcy, bądź instytucjach 

administracji państwowej, w których kompetencji leży ocena zakresu szkód wyrządzonych          

w wyniku transportu setek tysięcy ton materiałów drogami powiatowymi i jak w przypadku 

Wokowic, drogą gminną. Odbudowa dróg powiatowych, jak i gminnej jest sprawą oczywistą, 

należy natomiast dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć interesy mieszkańców. Zabrudzone 

ogrodzenia, uszkodzone mostki, zabrudzone elewacje budynków, pęknięcia ścian, to szkody 

powstałe w wyniku trwającego os paru miesięcy bardzo intensywnego ruchu. Transport, jak 

przewiduje wykonawca, trwał będzie jeszcze około dwóch miesięcy. Mieszkańcy nauczeni 
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doświadczeniem dwóch poprzednich firm oczekują, że w odpowiednim czasie powołany 

zostanie zespół, który po zakończeniu prac oszacuje szkody. Pomijając wszystkie trudności           

z jakimi mieszkańcy borykają się na co dzień, drastyczne pogorszenie warunków życia, 

najważniejsze są tutaj gwarancje, że wszelkie szkody zostaną usunięte, bądź tam gdzie jest to 

niemożliwe, zapewniona zostanie odbudowa lub inna forma rekompensaty zniszczonej 

własności. W związku z powyższym proszę, aby Urząd Miejski nawiązał współpracę    

kompetentnymi instytucjami, by po zakończeniu prac dopełnione zostały wszelkie procedury, 

które zaspokoją roszczenia mieszkańców, niezależnie od tego, czy mieszkają przy drogach 

powiatowych czy gminnych, bo wszyscy są przecież mieszkańcami Gminy Brzesko.  

 

Ad. 5.  Zapytania radnych. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, skierowała prośbę, by wystosować pismo do właścicieli 

zarządców słupów elektrycznych. Niektóre są w tragicznym stanie, odpada beton, wystają kable, 

zagraża to niebezpieczeństwu a na terenie naszej gminy jest ich sporo zwłaszcza na osiedlach.  

Radny Adam Kwaśniak, zapytał - na Placu Żwirki i Wigury, został usunięty kiosk ruchu,        

w związku z tym chciałem zapytać, czy zostanie ten plac zostanie uzupełniony kostką, jest to 

około 10m?.  

Radny Jarosław Sorys, skierował cztery zapytania: proszę o przedstawienie informacji dot. 

budowy wieży widokowej na Bocheńcu. Proszę o naprawę nawierzchni na wjeździe na parking 

przy ul. Podgórskiej w Jadownikach. W związku ze zleceniem projektów na realizację zadania 

„budowa boisk sportowych z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości 

Mokrzyska i Bucze”, proszę o przybliżenie zakresu tych projektów oraz proszę o dopowiedź czy 

jest to początek jakiegoś etapu budowy infrastruktury i pojawią się takie obiekty w innych 

miejscowościach? Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej budowy placu zabaw  

w Okocimiu. 

Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie zjazdu autostrady  oraz ruchu na ul. Leśnej i ul. 

Gajowej, ul. Wiejskiej. Podnosiłem sprawę wielokrotnie, na jakim etapie jest ta sprawa oraz 

kiedy będą jakieś konkretne decyzje? Drugą sprawą, która się łączy z moim poprzednim 

zapytaniem, prosił bym o potwierdzenie, ponieważ w piątek bądź sobotę wyczytałem na stronie 

internetowej, że GDDKiA zamierza oddać równocześnie odcinek z Szarowa do Brzeska  

z odcinkiem z Brzeska do Tarnowa. Następnie poprosił, o uzupełnienie tablic i oznakowań: na 

Osiedlu Kołłątaja odnośnie tonażu przy wjeździe na ul. Leśnej i  ul. Gajowej oraz o podniesienie 

znaku prędkości do 30km/h jest on zamontowany przy zjeździe z ul. Leśnej, a ul. Jasną, jest 

zupełnie niewidoczny; następny znak o ograniczeniu prędkości, który jest niewidoczny przy 

skręcie na Cmentarz Komunalny. Następnie poruszył sprawę dwóch działek na  

ul. Czarnowiejskiej, jak zaznaczył są to działki prywatne. Działki te są zarośnięte, leżą gruzy 

domów, a jest to miejsce newralgiczne ponieważ, jest to działka przy skręcie ulicy Jasnej i przy 

wjeździe na Cmentarz Komunalny. Jest to dosyć ważne, nawet przez zbliżające się Święto 

Zmarłych, może udało by się jakoś przypilnować tych właścicieli, są instrumenty nadzoru 
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budowlanego, zwrócić się o rozbiorę tych ruin, ponieważ stwarza to zagrożenie dla 

mieszkańców. Druga działka taka jest przy zbiegu ulic Łąkowej i ul. Polnej. Następnie zwrócił się 

z zapytaniem do Prezesa BZK Pana Janusza Filipa - czy była by możliwość przedłużenia sieci 

wodociągowej na cmentarzu komunalnym, w rejon tam, gdzie jest on rozbudowany. Następnie 

pytanie, które chciałbym skierować, jest w sprawie zainstalowania bramki na Cmentarzu 

Komunalnym od strony Kościoła, południowo-zachodniej części cmentarza. Wiąże się to  

z sytuacją np. podczas Uroczystości Święta Zmarłych, ludzie, którzy są po tej części cmentarza,  

a chcą iść do Komunii w trakcie Mszy Świętej muszą niestety wracać się do głównego wejścia.  

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał czy jest już znana lista wniosków LGD, które będzie składał 

Urząd Miejski i czy są znane jakie będą to projekty, czy one będą skierowane na obszary 

wiejskie, a nie tak jak to było w bieżącym roku, że te środki zostają przeznaczone dla miasta? Czy 

mają Państwo informacje o ewentualnych zmniejszeniach środków dostępnych w tym naborze? 

Radny Piotr Wyczesany, złożył podziękowanie na ręce Burmistrza oraz Kierownikowi GKOŚ 

Henrykowi Pieli, za wyremontowanie mostu w Buczu.  

Radna Maria Kądziołka, złożyła podziękowanie dla organizatorów Strefy Kibica EURO 2012  

na Placu Kazimierza. Trzy miesiące temu zakończyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 

EURO 2012, w naszym mieście funkcjonowała przez cały miesiąc strefa kibica, którą 

zorganizowała Gmina Brzesko. Przez cały miesiąc pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku 

pilnowali urządzeń organizowali różnego rodzaju konkursy, zabawy. Tylko osoby organizujące  

takie imprezy wiedzą, ile wysiłki i poświęcenia wymaga przygotowanie takiego przedsięwzięcia,   

a tutaj była wyjątkowa sytuacja, gdyż przez cały miesiąc w dzień i noc, przez 24 godziny na dobę 

pracownicy Ci, musieli być i doglądać całości spraw związanych z organizacją strefy. Chciałabym 

na ręce Pana Burmistrza,  w imieniu własnym, a przypuszczam że również w imieniu Państwa 

radnych serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przygotowały strefę kibica. Chcę 

podziękować za wysiłek włożony w organizację strefy Panu Krzysztofowi Bigajowi, Panu 

Markowi Kotfis oraz wszystkim osobom tym, którzy poświęcili swój czas na organizację  

i funkcjonowanie strefy. Organizatorzy spisali się na szóstkę z plusem, szkoda tylko, że nasz 

drużyna narodowa nie spełniła naszych oczekiwań.  

Na ostatniej sesji złożyłam interpelację w sprawie zjazdu do szpitala.  Wiemy, że to nie jest 

zadanie Burmistrza. Wiemy, że miasto nie wyraziło zgody na takie rozwiązywania 

komunikacyjne, jakie tam w obecnej chwili występują. Burmistrz skierował moją interpelację do 

starosty. Radna Maria Kądziołka odczytała odpowiedź  przekazaną przez Starostę w związku ze 

złożoną na poprzedniej sesji interpelacją. Poinformowała, że odbiera tą odpowiedź, jak 

nieznajomość tematu przez starostwo, bądź przez Pana Starostę. Jeżeli nie widzą osoby, które 

wydały zezwolenie na taką organizację ruchu problemu to można im tylko „pogratulować”. 

Panie Burmistrzu, podtrzymuję swoją interpelację i proszę o zwrócenie się do starostwa                  

o odpowiedź merytoryczną na złożoną interpelację. Kolejną sprawę jaką chciałam poruszyć, to 

sprawa nowo otwartego, w ubiegłym roku ronda na ul. Solskiego. Na obecną chwilę wygląda ono 

„strasznie”, jest zarośnięte trawą. My mieszkańcy musimy się wstydzić przed przyjezdnymi. 
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Bardzo proszę Pana Burmistrza o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o utrzymywanie 

tego rodna  w należytym stanie. Również proszę o zwrócenie uwagi ZDW na wyboje jakie się 

znajdują pod wiaduktem przy ul. Kopernika. Jest jeszcze jedna ważna prośba - sprawa dotycząca  

wykonania koncepcji zagospodarowania terenu przy blokach Nr 2 i 3 na Osiedlu Ogrodowa, 

kilkanaście razy tę sprawę poruszałam, proszę o pozytywne przyglądniecie się sprawie, gdyż 

mamy piękny teren, który jest własnością miasta i musi on być należycie zagospodarowany, 

musi tam być coś zrobione dla mieszkańców.  

Radny Stanisław Góra, zwrócił uwagę, iż na każdej sesji poruszane są sprawy związane ze 

stanem dróg powiatowych. Może ktoś ze starostwa zaszczyci nas swoją obecnością? Jeżeli nie ze 

starostwa to może z Zarządu Dróg Powiatowych? Nie widać ich na drogach, przykre. Panie 

Przewodniczący proszę użyć swojego autorytetu i może na którąś komisję bądź sesję zaprosi 

kogoś z tych ludzi odpowiedzialnych za stan dróg powiatowych. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że Pan Starosta otrzymuje 

zaproszenie na każdą sesję. Jeśli chodzi o Pana Dyrektora Wołczyńskiego, to mam propozycję, 

aby pewne rzeczy wyspecyfikować o czym chcemy rozmawiać i przekazać na komisję. Chodzi o 

to, aby wcześniej się przygotować, ponieważ wiemy jak to wcześniej wyglądało na komisjach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, obecnie skończył się czas urlopowy, ja takie 

spotkanie zorganizuję. Dziś obecny jest na sesji przedstawiciel Policji Pan Naczelnik Zbigniew 

Baruś, proszę jeśli są jakieś pytania, aby je zadawać.  

Radny Stanisław Góra, zwrócił się z prośną, aby policja zwróciła uwagę na bezpieczeństwo 

przy Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej, jest tam wyrwa, proszę sprawdzić i przesłać 

informację do Zarządu Dróg Powiatowych, może wtedy będzie to miało większą „moc”.   

Radny Krzysztof Bogusz, poprosił, aby oddelegować pracowników, do uprzątnięcia terenu 

między Osiedlem Ogrodowa, a Galerią Brzeską. Po wykoszeniu trawy, szpetnie ten teren 

wygląda i nie stanowi to wizytówki miasta. Czy można tam zamontować przynajmniej dwa 

kosze?! Na pewno liczba śmieci by się zmniejszyła.  

Radny Leszek Klimek, zwrócił uwagę, na zmożony ruch przez miejscowość Jasień. 

Samochody zarówno osobowe jak i ciężarowe omijają korki na trasie A4 i jeżdżą przez tą 

miejscowość. Stwarza to niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Jest tam ograniczony tonaż, 

pomimo nakazu samochody o większym tonażu przejeżdżają, proszę kontrolować w miarę 

możliwości w różnych godzinach, by zjawiał się patrol, zwłaszcza, że mieszkańcy przemieszczają 

się pieszo.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała w sprawie nadmiernego przekraczania 

prędkości na ul. Starowiejskiej, dodała, że nie widzi patroli policji na tym terenie. Nie mówiąc, 

że na łuku tej drogi jest żłobek, więc jest szczególnie niebezpieczna droga, samochody również 

omijają tą drogą korki jakie są na A4.  

Radny Jarosław Sorys, zaznaczył, że wystosował pismo do Komendanta Policji w sprawie 

łamania przepisów i przekraczania prędkości, dodając, że widział w kilku miejscu partole  

w wyznaczonych przez niego miejscach, więc odzew jest i jest za co podziękował. Zwrócił 
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również uwagę na nadmierne łamanie prędkości w Jadownikach, kłady nie zarejestrowane, 

motocykle itp.  

Radny Krzysztof Babicz, są pewne newralgiczne punkty w mieście, w których są łamane 

prędkości. Mimo obowiązującego prędkości na ul. Konstytucji 3 maja do 30 km/h kierowcy 

łamią przepisy jeżdżą 60-70 km/h, nie ma chodników, dzieci, osoby starsze się przemieszczają- 

stwarza to bardzo duże zagrożenie. Proszę, aby od czasu do czasu, patrol policji się zjawiał na 

tym terenie.  

Radny Jerzy Gawiak, zwrócił uwagę, aby przekazać komendantowi policji, by patrol 

prewencji policji reagował na wszelkie niedopatrzenia na drogach. Funkcjonariusze się 

wymigują od pewnych działań.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że na brak wyobraźni młodych 

kierowców nie ma lekarstwa.  

Naczelnik KPP w Brzesku Zbigniew Baruś, udzielił odpowiedzi na w/w sprawy. Jeśli 

chodzi o prędkość na terenie miasta, ostatnio prowadzimy taką akcję o różnych porach. 

Zatrzymujemy pojazdy wszystkie, sprawdzamy trzeźwość kierowców dużo ludzi „wpada”. 

Podziękował Burmistrzowi oraz Radzie za zakup aparatu trzeźwości, który zbada 30 kierowców 

w ciągu minuty. Będziemy dyscyplinować samochody ciężarowe w miarę możliwości, 

rozdysponujemy patrole tam, gdzie Państwo poinformowaliście.  

Radny Edward Knaga, poinformował o szalejącej prędkości poruszającego się motoru 

podczas wakacji, nawet nie jest się w stanie zapisać nr rejestracyjnego. 

Na odcinku przy ul. K. Jadwigi kierowcy przekraczają nadmierne prędkość, na tej drodze są dwa 

zespoły szkół, czy raz na jakiś czas patrol nie mógł by zatrzymywać takich kierowców, dostaliby 

mandat i myślę, że by się wtedy nauczyli. 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że potwierdza tę informację, sam 

był świadkiem incydentu z udziałem tego motocyklisty na środku skrzyżowania.  

Naczelnik KPP w Brzesku Zbigniew Baruś, poinformował, że jeśli chodzi o tego 

motocyklistę, to jest to problem ogólnopolski. Jeżeli mieszkańcy nie pomogą, to nam samym 

będzie ciężko, to jest czyjś sąsiad. Policjant, żeby zatrzymać takiego motocyklistę stwarza 

zagrożenie nie tylko dla siebie ale dla pieszych, innych kierowców. Fizycznie ciężko jest ich 

zatrzymać, ponieważ są tak silne motory.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że na ul. Sportowej, występuje nadmierne łamanie 

przepisów ruchu, szczególnie busów.  

Radny Bogusław Babicz, poruszył sprawę parkujących pojazdów na płycie Rynku, pomimo 

zakazu. 

 Naczelnik KPP w Brzesku Zbigniew Baruś, będziemy egzekwować te busy. W sprawie 

parkowania, należało by się zastanowić, czy nie umożliwić parkowania mieszkańcom w tej 

strefie, nie tylko wstawiać nakazy, mieszkańcy zostawią przecież pieniądze u nas.  



 9 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że w sprawie parkowania ten 

obecny stan jest dobry, odbywaliśmy spotkania z mieszkańcami tej części miasta, ustaliliśmy 

wspólne rozwiązanie.  

Radna Maria Kądziołka, poprosiła o wzmożenie patroli na Osiedlu Ogrodowa                          

w szczególności w porach nocnych. Temat ten znany jest Policji. Jednak w imieniu mieszkańców 

bardzo proszę o wzmożenie kontroli, mieszkańcy nie mogą spokojnie spać.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał o kilka spraw, czy jest znana rzeczywista 

data otwarcia łącznika z wylotem na Brzesko i czy jest to kwestia rozstrzygnięcia tej decyzji 

środowiskowej Pani S. M i czy starostwo jest w stanie odblokować procedury?. Czy dałoby się 

zawnioskować do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przystąpienie do wykonania dokumentacji na 

przebudowę skrzyżowania przy straży pożarnej na  typu rondo? Kiedyś i tak do tego dojdzie,  

natomiast gdybyśmy metodą małych kroków zasugerowali to rozwiązanie, to powoli można by 

tworzyć dokumentację ?. Wiemy, że jest wydane pozwolenie na budowę dworca autobusowego z 

pawilonami handlowymi przy ul. Powstańców Warszawy i  przy okazji tej budowy miał być 

zrobiony łącznik do  ul. Boh. Westerplatte, czy były prowadzone już jakieś uzgodnienia w tej 

sprawie? Rusza program „Radosna Szkoła”, czy są to środki rządowe na budowanie placów 

zabaw przy szkołach, czy nasza gmina bierze w tym udział, a jeśli tak, to które są to szkoły? 

Radna Ewa Chmielarz, zapytała, kiedy będzie koniec prac przy budowie autostrady na 

odcinku na ul. Kopernika w Brzesku w stronę Mokrzysk, są tam światła, ruch wahadłowy, jak 

długo jeszcze potrwa, jest to bardzo duże utrudnienie, a tam jest niewielki odcinek by połączyć 

tą nakładkę asfaltową. Czy widomo kiedy będzie zakończenie tego odcinka i dlaczego to tak 

długo trwa? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że na część zapytań drogowych 

udzieli odpowiedzi w tym punkcie. W sprawie zniszczeń dróg przy budowie autostrady - tematy 

które dotyczą dróg gminnych jak najbardziej bierzemy ze nie odpowiedzialność, natomiast 

interpelację Pani Lubowieckiej w sprawie dróg powiatowych, musi Pani napisać, bądź przekazać 

do starostwa, ponieważ oni będą ustalać treści porozumień. Byłem przeciwnikiem temu, by 

użyczać lokalne drogi, udostępniliśmy tylko jedną drogę w Wokowicach i my o tę drogę 

będziemy walczyć, by wróciła do stanu pierwotnego. W sprawie oddania do użytku autostrady, 

wiem, że GDDKiA trasa do Bochni ma być ruch dwukierunkowo, a od Bochni do Wierzchosławic 

ruch ma się odbywać jednym pasem. Natomiast jak będzie wyglądała zjazdu, to tego oni sami 

nie wiedzą. Pytałem, czy w tym roku „puszczą” ruch, to poinformowali, że tak jest planowane. 

Wystarczy, że zmienią się warunki atmosferyczne. Z informacji jakie mam, odcinek do Brzeska 

powinien być oddany do użytku wg. terminów na koniec października, a odcinek z Brzeska do 

Wierzchosławic to jest styczeń 2013. W sprawie decyzji SKO dot. ul. Leśnej, decyzja ma być 

podjęta w ciągu paru tygodnia. W sprawie skrzyżowania przy straży pożarnej - kiedyś taka 

inicjatywa powstała, rzeczywiście światła gorzej się sprawdzają niż rondo. Widać, że rondo na ul. 

Solskiego się zdecydowanie sprawdziło. Na pewno ZWD chciał abyśmy sfinansowali to 

przedsięwzięcie, będziemy to pilotować, lecz myślę, że jest to zbyt wcześnie jeszcze do pewnych 
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działań, naszym priorytetem jest ul. Bujaka, to jest taka newralgiczna ulica, która ruch by nam 

rozładowała. Jeśli będziemy mieć środki to na pewno w pierwszej kolejności będziemy 

realizować. W sprawie zapytania Pani Chmielarz, miało to być w miarę szybko skończone, 

spróbuję zainterweniować. Mają jakiś cykl prac, na pewno trzeba trochę wytrwać w tych 

utrudnieniach.   

Radny Kazimierz Sproski, poprosił, aby trzymać się punktów i przejść do porządku obrad.  

 

Ad. 6.  Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Sołtys Wsi Okocim Wit Zydroń, złożył podziękowanie Panu Burmistrzowi za pomoc               

i sfinansowanie sceny, która była potrzebna podczas Festynu Sołeckiego. Dziękuję Panu 

Burmistrzowi i Panu Krzysztofowi Ojczykowi, którzy nas zaszczycili swoją obecnością. Złożył 

następujące zapytania: na każdej imprezie musimy korzystać z prądu użyczonego od Państwa 

Spedziów, ponieważ boisko sportowe jest zupełnie nieoświetlone, więc wnioskuję o wykonanie 

stałego oświetlenia, które także zimową porą umożliwiałoby korzystanie z lodowiska. Czy 

budynek mieszkalny starej szkoły został przekazany w administrowanie MZGM w Brzesku? 

Dotyczy utwardzenia powierzchni przed Domem Ludowym. Złożył Pan obietnice we wrześniu    

w 2011r. że za rok zostanie to wykonane, pismo zostało złożone 23 kwietnia 2012r. kiedy 

zostanie zabezpieczony otwór powstały na rogu budynku Domu Ludowego do którego wlewa się 

woda wprost z rynny po czym powstaje wilgoć i grzyb na ścianach, oraz zlikwidowanie szamba 

przed Domem Ludowym. Pismo z dnia 4 czerwca 2012r. pytanie czy będzie wykonana nowa 

instalacja elektryczna w Domu Ludowym w bieżącym roku? Mieszkańcy zadają pytania, kiedy 

będzie zamontowany przystanek autobusowy na pętli przy ul. Św. Jana. Następne pytanie 

dotyczy o wytyczenie geodezyjne ul. Św. Jana, oświadczenia właścicieli działek zostały złożone     

w roku 2011, a mieszkańcy są zniecierpliwieni ponieważ nie ma postępów w sprawie.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, poprosił o zwiększenie patroli policji, przy ul. Dworskiej 

w Wokowicach, gdzie nie ma chodników, aby piesi i dzieci miały bezpieczną drogę do domów. 

Zwrócił również uwagę na samochody ciężarowe, które poruszają się przez Wokowice bez 

pozwolenia, posiada pozwolenie tylko Betoniarnia Mikołajek i Lis, natomiast nagminnie jeżdżą 

samochody z Czchowa, Gnojnika z Krakowa, nie jadą na Dębno ponieważ tam jest waga.  

 

Ad. 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji.  

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji, oraz radni w zastępstwie 

przewodniczących :  

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

 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; 
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 Radny Stanisław Góra- posiedzenie wspólne Komisja Finansowa i Komisja 

Rewizyjna;  

 Radny Bogusław Babicz- Komisja Statutowa;  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy do przedstawionych sprawozdań są uwagi 

radnych? 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, iż popiera wniosek w sprawie 

zamontowania masztu z flagą polski na Rynku.  Powinien on być na stałe zamontowany, 

ponieważ jest to centralny punkt miasta. W sprawie wniosku komisji oświaty o sporządzenie 

apelu do władz RP, spytał czy jest dziś przygotowany, czy Wydział Oświaty przygotował go na 

dzisiejszą sesję?. Stwierdził, że apel powinien być przygotowany jak najszybciej i przyjęty na 

dzisiejszym posiedzeniu sesji. Nie wiedzę powodu, by go przekładać. W czasie przerwy można 

było by przygotować, temat ten jest znany  i omówiony.  

 

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

sesji.  

Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. Uwag radnych.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych. (Stanowi załącznik do protokołu nr 2.) 

 

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

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie wg. załącznika nr 2 do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - 

uwag brak.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że uchwała w sprawie opłat za 

przedszkola nie jest jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędu Wojewódzkiego Małopolskiego. 

W związku z tym, że zbliża się miesiąc październik, a ta uchwała wychodzi w życie z mocą 

obowiązująca od 1 października, a jak widać nie jest możliwe, proponuje by pobieranie opłat od 

rodziców  nastąpiło od miesiąca listopada, tj. za pełny okres, a nie od  połowy miesiąca. Chodzi o 

to, aby zmiana umów nastąpiła od dnia  1 listopada i żeby to nie stwarzało kłopotów dla 

rodziców oraz dyrektorów przedszkoli.  

 

Ad. 10 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2012r.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał, czy są pytania? – Uwag brak. 

Przewodniczący odczytał sentencję opinii RIO dot. wykonania budżetu Gminy Brzesko za I 

półrocze 2012r.  
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Rada Miejska pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Brzesko za  

I półrocze 2012 r. Głosowano 17 za jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych.  

 

Ad. 11. Ocena funkcjonowania świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy 

Brzesko. 

Rada Miejska przyjęła informację. (Temat ten był omawiany na posiedzeniach komisji). Stanowi 

załącznik do protokołu. Pytań i uwag brak.  

 

Małgorzata Cuber Dyrektor MOK, o0dniosła się do zapytania Sołtysa wsi Okocim  

w sprawie przeniesienia świetlicy do Domu Ludowego. Parę miesięcy temu rozmawiałam              

z radnym Franciszkiem Brzykiem w tej sprawie, uzyskałam informację, że będzie takie spotkanie 

w którym przedstawię swoje propozycje. Proszę, aby zorganizować takie spotkanie                            

i zawiadomienie mnie o terminie przynajmniej dwa dni wcześniej.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk,  wniosek sołtysa jest słuszny, zasadny i świetlice 

powinny być w Domach Ludowych. Tym bardziej, że szkoły są otwarte w konkretnych 

godzinach, później młodzież nie ma dostępu już do świetlicy.  

 

Rada Miejska pozytywnie przyjęła informację w sprawie funkcjonowania świetlic 

osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.  

Głosowano: 17 za jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych.  

 

Ad. 12.  Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego 2012/2013. 

 

Naczelnik Józef Cierniak, poinformował, że temat ten był omawiany bardzo szczegółowo na 

komisjach. Nowy rok rozpoczął się bez problemów, wpływają obecnie aneksy do arkuszy, 

zapewniamy dowóz niepełnosprawnym, wpływają wnioski o stypendia. Wykonano podczas 

wakacji najpilniejsze remonty: w Przedszkolu Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - sala 

komputerowa oraz w szkole muzycznej. Dzięki Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej placówki 

oświatowe, zostały bardzo dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego, przy niższych 

środkach finansowych.  

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał jak przedstawiają się wyniki szóstoklasistów oraz po 

trzeciej klasie gimnazjum? Czy otrzymamy zestawienia odnośnie kosztów dot. funkcjonowania 

szkół i podwyżek nauczycieli? 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że za miesiąc będzie sprawozdanie za rok 

szkolny ubiegły.  W tym sprawozdaniu powinno się wszystko znaleźć. Natomiast mam pytanie, 

jak funkcjonują elektroniczne czytniki w przedszkolach? 

Naczelnik Józef Cierniak, ten system jest bardzo korzystny z punktu gminy, jak i dla 

rodziców. Przede wszystkim mamy w każdej chwili podgląd rzeczywisty ilości dzieci  



 13 

w przedszkolu, mamy obraz rzeczywisty czy nie ma przerostu jeśli chodzi o etaty pedagogiczne. 

Po konsultacjach dyrektorów z radcą prawnym, podstawą do wpisania dziecka jest deklaracja 

rodzica, jeśli rodzic przychodzi do przedszkola, podpisuje oświadczenie, że pracuje bądź nie. 

Zdarzają się sytuacje, że rodzice oszukują z godzinami i nie odbijają kart. Jest to bardzo dobra 

kontrola. Przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci jest również atutem tych czytników.  

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał, co realizacją podstawy programowej, gdy dziecko 

przychodzi do przedszkola na godzinę siódmą rano, a inne o ósmej rano.  

Naczelnik Józef Cierniak wszelkie sprawy bardzo szczegółowe w tym przypadku, w tej 

kwestii nie leżą na organie prowadzącym, od tego są dyrektorzy przedszkoli.  

Radny Jarosław Sorys, czy ten program to jest program pilotażowy? Czy będzie on wdrażany 

do pozostałych przedszkoli? 

Naczelnik Józef Cierniak, to będzie zależeć od kształtowania się budżetu na przyszły rok, 

myślę, że będziemy się starać, by od 1 stycznia 2013r. placówki miały zamontowane ten system.   

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, by nie zapomnieć, że w Szkole 

Podstawowej Nr 3 jest wymagany pilny remont kuchni. W Szczepanowie w Przedszkolu, przed 

zimą powinno ocieplić się dach, jeśli nie zapłacimy za watę szklaną, to zapłacimy duże rachunki 

za ogrzewanie.  

Naczelnik Józef Cierniak, jeśli jakieś środki będą wolne to dołożymy, żeby ocieplić.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dziękuję za informację. Czy są jeszcze jakieś 

pytania - pytań brak. Przed przerwą, chciałbym o jedną kwestię. Na następnej sesji chciałbym 

wprowadzić informację Pana Burmistrza w sprawie przygotowana się do prowadzenia uchwał 

tzw. „śmieciowych”, czy jest to możliwe? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, my mamy już wszystko przygotowane, powołałem 

zespół kilka miesięcy temu, który pracuje nad tym wszystkim. Zorganizuję spotkanie na 

początku października, jeszcze przed sesją, by porozmawiać z Państwem w tym temacie.  

Przewodniczący zarządził przerwę od 12:50- 13:20 

Ad. 13.  Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały 

a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 17 za, przy 17 

radnych obecnych na sali.  

 

UCHWAŁA NR XXVII/185/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 26 września 2012 r. 
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w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 

 
2) zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały, 

a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za, przy             

20 radnych obecnych na sali.  

 

UCHWAŁA NR XXVII/186/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 

 
3) w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia    

28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób,    

z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności;  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 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 XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia         

28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób,    

z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 

4) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie;  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu 

uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został 

przyjęty jednogłośnie; 20 za przy 20 radnych obecnych na sali. 
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UCHWAŁA NR XXVII/188/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 
 

5) podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze;   

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił zasadność podjęcia uchwały.  

Radna Ewa Chmielarz, zgłosiła formalny wniosek - by z okręgu Nr 20 ulicę „Wiślaną numery 

parzyste” dodać do okręgu Nr 19, uzasadniając, że ul. Wiślana nie była by podzielona na pół 

tylko w okręgu Nr 19 była by całość tej ulicy.  

Radny Bogusław Babicz, zgłosił formalny wniosek, by w okręgu Nr 12 zmienić ulicę 

następująco: „Klonowa numery nieparzyste i parzyste od Nr 2 do Nr 22” skreślić „oraz od Nr 80 

do końca”. A w okręgu Nr 11: „Klonowa parzyste od Nr 24 do końca” skreślić „do Nr 78”.  

Radna Halina Mrówka, poinformowała, że w pierwszym okręgu zostało bardzo drastycznie 

pozamieniane wszystko. 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że poprawka w okręgu 1 i 2 dot. została 

zmieniona na słuszny wniosek Pani Przewodniczącej Osiedla, ponieważ wprowadzało by w błąd 

mieszkańców.  

Radny Adam Kwaśniak poprosił, aby odczytać ile jest wyborców na poszczególnych 

okręgach.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odczytał następująco liczbę wyborców na 

poszczególnych okręgach wraz ewentualnymi przyjętymi poprawkami z komisji.  

Okręg 1 – 1688, Okręg 2-1587, Okręg 3-1528, Okręg 4-1459, Okręg 5-1729, Okręg 6-1483, Okręg 

7-2010, Okręg 8-1771, Okręg 9-1372, Okręg 10-1324, Okręg 11-1761, Okręg 12-2509, Okręg 13-

1369, Okręg 14-1695, Okręg 15-1737, Okręg 16-1622, Okręg 17-1955, Okręg 18-2161, Okręg 19-

2254, Okręg 20-1925, Okręg 21-1416.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił następujące wnioski:  
  
1) Okręg Nr 1 granice okręgu stanowią ulice: Brzesko: Ogrodowa nieparzyste od nr 1 do nr 

11 i parzyste od nr 2 do nr 12 . 

Głosowano: 18 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. Poprawka została przyjęta.  

2) Okręg Nr 2 granice okręgu stanowią ulice Brzesko: Brzesko: Aleja Solidarności, Biznesowa, 

Kryształowa, Ogrodowa od nr 13 do końca, Perłowa, Przy Rondzie, Tadeusza Kościuszki 

nieparzyste od nr 53 do końca i parzyste od nr 64 do końca.  

Głosowano: 18 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. Poprawka została przyjęta.  

3) Okręg Nr 11 granice okręgu stanowią ulice: Brzesko: Barokowa, Boczna, Chmielna, 

Czarnowiejska nieparzyste od nr 43 do końca i parzyste od nr 56 do końca, Jasna, Jodłowska, 

Konstytucji 3 Maja, Kopaliny, Łąkowa, Piaskowa, Piwna, Polna, Poprzeczna, Spacerowa, 
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Topolowa, Wiejska nieparzyste od nr 81 do końca i parzyste od nr 78 do końca, Zacisze, Zagłoby 

Jasień: Jagodowa, Kasprowicza nieparzyste od nr 49 do końca i parzyste od nr 68 do końca, 

Klonowa parzyste od nr 24 do końca, Prosta.  

Głosowano: 18 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. Poprawka została przyjęta. 

4) Okręg Nr 12 Jasień: Floriańska, Górna, Jesionowa, Kamionka, Kasprowicza nieparzyste od    

nr 1 do nr 47 i parzyste od nr 2 do nr 66, Kasztanowa, Klonowa numery nieparzyste i parzyste od 

nr 2 do nr 22, Ks. Mazurkiewicza, M. Konopnickiej, Nowy Świat, Sądecka, Strażacka, Torowa, 

Warszawska, Wiedeńska, Wiśnicka, Wiśniowa, Zielna.  

Głosowano: 19 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. Poprawka została przyjęta. 

5) Okręg Nr 19 Mokrzyska: Dobrego Pasterza, Gminna, Jeziorańska, Kościelna, Leśny Stok, 

Ludowa, Niwa, Osiedle Szkolne, Potokowa, Rolna, Sąsiedzka, Siostry Faustyny, Siostry 

Katarzyny, Stanisławska, Stolarska, Trakt Królewski, Wiślana, Zagrodzka, Zarzecze.  

Głosowano: 18 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. Poprawka została przyjęta. 

6) Okręg Nr 20 Mokrzyska: Działkowa, Gibałówka, Grzybowa, Jana Kantego, Januszowska, 

Na Stoku, Osiedle Ruchu Oporu, Parafialna, Pasternik, Wielgoszówka; Szczepanów. 

Głosowano: 17 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw. Poprawka została przyjęta. 

Projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Maria 

Kądziołka, następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał projekt pod głosowanie: 

Głosowano 20 za jednogłośnie, przy 20 radnych obecnych.  

 

UCHWAŁA NR XXVII/189/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że Naczelnik przygotował treść 

apelu. Następnie odczytał treść apelu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poprosiła, aby przenieść przyjęcie apelu na 

następne posiedzenie Rady, tak aby dopracować jego treść.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zamierzam powołać zespół interdyscyplinarny, 

który by opracował sytuację naszych jednostek oświatowych. Chciałem zaangażować dyrektorów 

szkół oraz pracowników urzędu. Jutro jest kongres oświatowy, samorządy będą przedstawiać 

swoje stanowiska. Przeanalizujemy nasze problemy, zaproszę osoby, które z oświatą miały do 

czynienia.   

Radny Krzysztof Bogusz, czy radni wszyscy zostaną zaproszeni do pracy w tej komisji? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, nie wszyscy, Pana możemy zaprosić jako eksperta. 

Z każdej grupy po jednej osobie zaproszę, inne osoby, które miały kontakt z oświatą, aby to były 

osoby kompetentne w  sprawach oświatowych. To nie będą wiążące analizy, ponieważ ten zespół 

będzie ciałem doradczym.  



 17 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, pomysł, jest na pewno bardzo dobry. Co do apelu, 

to samo podjęcie jest zasadne w kwestii kontroli środków na wydatki dla przedszkoli 

niepublicznych. Zgodził się, aby apel ten lepiej dopracować i przenieść na kolejną sesję. 

 

Ad. 14 i Ad 15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco: 

Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie słupów elektrycznych, przekażę to 

pracownikom, by wystąpili do właścicieli, aby one zostały naprawione. 

Radnemu Adamowi Kwaśniakowi, w najbliższym czasie postaramy się tą część 

wykostkować, nie będzie to duży koszt.  

Radnemu Jarosławowi Sorysowi, w sprawie obiektów sportowych - więcej mamy ich           

w mieście, są na bardzo dobrym poziomie. Pojawia się możliwość, że ramach środków z LGD, 

które są przeznaczane na tereny wiejskie, będzie można składać wnioski. Przygotowaliśmy 

dokumentację dwóch boisk, po konsultacjach ze sołtysami. Jeśli się nam uda, to kolejne obiekty 

będą realizowane, w miarę możliwych środków. Dofinansowanie ze środków z LGD wynosi 

około 60-70%. Największym problemem są nieuregulowane prawo własności.  

Radny Jarosław Sorys, gmina jest współwłaścicielem stadionu „Jadowniczanki”, przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Jadownikach jest bardzo mała sala, pytałem dlatego, czy patrzymy na 

zapotrzebowanie lub na inne aspekty.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na kolejne Orliki nas nie stać. Na pewno w miarę 

środków unijnych, będziemy starali się modernizować boiska, te które są wykorzystywane przez 

mieszkańców.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała w sprawie zapytania Radnego 

Krzysztofa Bogusza - w LGD środki będą zwiększone, lecz o mniejszą kwotę. Otrzymamy środki 

tylko nie takie duże jakie przewidywali.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, apeluję do naszych przedstawicieli w LGD, by 

podział środków był taki jaka jest wielkość składki. Następnie udzielił odpowiedzi: 

Radnemu Jarosławowi Sorysowi, w sprawie wieży widokowej, powrócimy do tego tematu 

w przyszłym roku, gdy będą środki dodatkowe. Inicjatywa została podjęta, przeanalizowaliśmy 

temat, pomysł jest bardzo dobry o czym już informowałem.  

Radnemu Bogusławowi Babiczowi, oraz Radnemu Edwardzie Knadze - w sprawie 

oznakowania, poinformował, aby panowie radni zastanowili się czy chcą aby oznakowania 

zmienione były już przed oddaniem odcinka autostrady, czy tuż po zakończeniu remontów. 
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Radnej Marii Kądziołka - w sprawie rodna, mnie też niepokoi jego stan. Nie administrujemy 

tym rondem, jest ono rzeczywiście zrośnięte. Wystąpimy z pismem do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. W sprawie parkingu, przy przyszłorocznym budżecie wrócimy do tego tematu,  

mamy już koncepcję, lecz na chwilę obecną nie mamy takich środków, aby wykonać go w tym 

roku.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że w sprawie dróg powiatowych, zaprosi 

Pana Starostę na spotkanie i te osoby, które zainteresowane będą, pozgłaszają tematy i wyjaśnią 

się liczne pytania.  

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi, w sprawie więźniów ja ten temat analizowałem, byli 

radni którzy przeliczyli koszty no i niestety przedstawili taką wizję, że to nie do końca się opłaca. 

Dlatego na obecną chwilę, nie podejmiemy żadnych działań.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że jest po przeprowadzeniu rozmowy z osobą, która 

jest odpowiedzialna w zakładzie karnym za zatrudniane więźniów, zaproponował, że można 

porozumieć się z inną sąsiadującą gminą, mam na myśli np. Dębno, czy Wojnicz - spróbować 

zawsze można. Wyliczenia około 14.000 zł. miesięcznie to taka stawka jest wygórowana, nie 

wiem skąd takie przeliczenia.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jakie jest stanowisko sołtysów, przewodniczących 

osiedli? Jeśli mielibyśmy delegowanych więźniów to oni pracowali by na sołectwach, a sołtysi 

musieli by koordynować prace. Pytałem dwóch wójtów, rzeczywiście mieli oni pozytywne 

doświadczenia w tej kwestii.  

Radna Anna Lubowiecka, poinformowała, że miała doświadczenia z osobami, które nie były 

z wyrokami, lecz należało ich kontrolować w pełnym znaczeniu słowa. Musiałam jeździć 

samochodem, sprawdzać czy np. kosi trawę tu gdzie miał zlecone, czy po prywatnych 

posiadłościach. Więcej wyjeździłam paliwa, niż było efektów pracy, już nie brałam do prac.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że nic na siłę się nie da zrobić. 

Jeśli będzie zapotrzebowanie, to wrócimy do tego tematu.  

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że przeprowadziła analizy dot. kosztów które 

gmina poniesie, aby zabezpieczyć przyjazd osób z Tarnowa. Wyliczeń dokonałam na podstawie 

danych o kosztach przejazdów realizowanych przez MPK (przejazdy do Tarnowa po więźniów,     

z Tarnowa do Brzeska, z Brzeska do Tanowa oraz z Tarnowa do Brzeska). Są to duże koszty, 

musimy również wyliczyć koszty dożywianie więźniów.  

Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że wydaje się mu, że w zakładzie karnym jest jakiś 

system więźniów, resocjalizacja.  

Następnie Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, opowiedział Przewodniczącemu Rady  

w sprawie programu „Radosna Szkoła”- Naczelnik odbędzie spotkanie z dyrektorami, 
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zobaczymy, które szkoły będą chciały wziąć udział w tym programie, poziom dofinansowania 

wynosi 50%.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie placu zabaw w Okocimiu, jest to nowe zadanie, 

chciałbym uzyskać więcej informacji w tym temacie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, taki wniosek został złożony w ramach środków  

z LGD. Jest taki zamysł, aby plac zabaw istniejący przenieść w rejon szkoły podstawowej, 

ponieważ będzie bezpieczniej i go rozbudujemy po prostu.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, do wypowiedzi Burmistrza, iż ksiądz 

Proboszcz Parafii w Okocimiu przekazał nieodpłatnie, działkę przy sali gimnastycznej  

w Okocimiu. Z racji tego, że nie ma przedszkola w Okocimiu, dla szkoły na wniosek Pani 

Dyrektor została przygotowana dokumentacja. Plac zabaw będzie ogrodzony, służyć będzie 

dzieciom w szkole oraz mieszkańcom.  

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył temat sprawy śmieci na Os. Ogrodowej. Jeżeli gmina nie 

ma pieniędzy to może wolontariat pracowniczy. Pracownicy Urzędu mogą się przebrać w stroje    

i posprzątać dla świata.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, organizowaliśmy sprzątanie świata, sami 

chodziliśmy, ja, radni, sołtysi, przewodniczący osieli. Akcja nie miała wielkich odzewów. Worki 

przekażmy, śmieci odbierzmy, jeśli chce Pan zorganizować w swojej miejscowości.  

Radny Krzysztof Bogusz, co do pracowników Urzędu, było to w formie żartów, lecz firma 

Carlsberg, motywuje, tak swoich pracowników i sprzątają rzekę Uszwicę. W sprawie środków 

LGD, czy będzie coś składane? Wysłałem Państwu taką informację, aby zamontować na Rynku 

„InfoKiosk”, który służył by dla turystom.  

Ad. 16.  Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał pisma które wpłynęły od ostatniej sesji 

do Rady Miejskiej:  

- pismo od posła Jana Ziobro w sprawie nieobecności na dzisiejsze posiedzenie rady.  

- pismo od Pani M. B w sprawie kanalizacji burzowej.  

- pismo od M.V w sprawie zajmowania miejsc rezerwacyjnych na Placu Targowym.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że Pan Krzysztof Dobrzański, 

zaprasza po sesji na lampkę szampana dla osób, które nie są pojazdami samochodowymi   

z okazji dzisiejszego wyróżnienia za jego osiągnięcia. Zapytał, czy są jakieś pytania?- pytań brak.  

 

Ad. 17.  Zamknięcie obrad sesji. 
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk  podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął obrady XXVII sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz. 10.00 – do godz. 15:00 

 

 

Protokołowała                                                               Przewodniczący 
                                                                                   Rady Miejskiej w Brzesku 
     
Joanna Szczepka                                                                                   mgr Krzysztof  Ojczyk                                         

 
 
 


