P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/ 2012
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
26 listopada 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXIX 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.

Kądziołka Maria,

7.

Klimek Leszek;

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.

Nieobecny radny Stanisław Góra.
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. Ad. 3. Przedstawienie
porządku obrad.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXIX Sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów,
kierowników i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło
20 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
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?
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że są przygotowane dwie dodatkowe
projekty uchwał, które prosi, aby wprowadzić do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie
powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. w Brzesku
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzesko, projekt w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Sp z o. o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw w zakresu
administracji publicznej.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie w/w projekty uchwał do
wprowadzenia pod porządek obrad.
- projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej Sp z o.o. w Brzesku obowiązkowego zadania własnego gminy
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; jako punkt 12, podpunkt
15. Głosowano jednogłośnie.
- projekt w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Sp z o. o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw
w zakresu administracji publicznej. jako punkt 12, podpunkt 16. Głosowano jednogłośnie.
Poinformował, że kolejne uchwały, będą mieć kolejną numerację.
Następnie przedstawił porządek obrad

XXIX sesji Rady Miejskiej w Brzesku, wraz

z przegłosowaną zmianą na dzień 26 listopada 2012 roku wraz z przyjętymi poprawkami:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i
kulturalne.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 października 2012 r.
5. Interpelacje radnych.
6. Zapytania radnych.
7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 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.
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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. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012;
2) zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
4) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
7) podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o;
8) nadania nazwy drodze położonej w Morzyskach;
9) nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie;
10) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska";
11) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność; pożytku publicznego na rok 2013;
12) ustanowienia pomnika przyrody;
13) zmiany uchwały nr XXV(195)2008 rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 lipca 2008 r. w
sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
14) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
15)

powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. w

Brzesku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Brzesko
16)

upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.

o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw
w zakresu administracji publicznej
17) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
18) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Brzesko;
19) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
20) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen
za te usługi;
21) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
usuwania odpadów z nieruchomości;
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22) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych;
23) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2 Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe i kulturalne.
Trzydziestu stypendystów otrzymało od Burmistrz Brzeska stypendia za wybitne osiągnięcia
naukowe, sportowe oraz kulturalne. Wręczenia listów gratulacyjnych dokonał Burmistrz
Brzeska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak. Następnie
Przewodniczący Rady pogratulował od Rady Miejskiej wszystkim stypendystom, których nazwał
prawdziwymi „perłami regionu” mając w pamięci ubiegłotygodniowe spotkanie z brzeskimi
poetami i życzył im wielu sukcesów w ich dalszym codziennym życiu.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 listopada 2012r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 listopada 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 –
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Interpelacje radnych. Interpelacji brak.
Ad. 6. Zapytania radnych.
Radna Ewa Chmielarz, poinformowała, że zwrócił się do niej Pan Dawid Halik z osiedla
Szkolnego z Mokrzysk, który złożył pismo w sprawie przylegającego rowu, który

naruszył

konstrukcję ogrodzenia. Między jego domem a Pana Gałki jest rów gminy, zgłosił to wydziału.
Były panie na miejscu, lecz nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Proszę zatem, by załatwić
jakoś tę sprawę, ponieważ już kostka osuwa się od domu.
Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie zabezpieczenia środków na ul. Grodzką
w Jadownikach, przed osuwiskami.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała kiedy zostanie uruchomiona autostrada do
Tarnowa, na jakim etapie są remonty ul. Leśnej oraz sprawa w sądzie administracyjnym?.
Radna poinformowała, że w ostatnim czasie, przeprowadzała lekcję Wiedzy o Społeczeństwie
z gimnazjalistami. Obiecała uczniom, że pytania które jej zadadzą, przekaże te wnioski
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młodzieży na najbliższej sesji. W związku z tym zapytała w sprawie: ul. Stanisławskiej- nie ma
przejścia, mieszkańcy przechodzą przez nieczynną jeszcze autostradę. Jest wykonany objazd lecz
w strasznym złym stanie. Kolejnym problemem są latarnie na ul. Wiślanej, świecą się za dnia a
w nocy niekoniecznie, nie wiem z czego to wynika, lecz tak nie powinno być.
Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie zjazdu z autostrady, czy zespół inżynierii ruchu
drogowego opracował zasady ruchu na osiedlu Kołłątaja, tzw. lewoskręty z ul. Leśnej
w ul. Jasną, Gajową, Wiejską w kontekście zbliżającego się otwarcia autostrady. Poinformował
również, by Następnie radny zwrócił uwagę na włączenie się w ruch ze szpitala, według niego
powinien znaleźć się znak z nakazem skrętu w prawo. Ułatwiłoby to komunikację, zwłaszcza, że
mamy nowe rondo zaraz w pobliżu.
Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że na sesji wrześniowej złożył zapytanie w sprawie
wyników egzaminów szóstoklasistów, lecz nie uzyskał jeszcze odpowiedzi.
Radna Maria Kucia, poinformowała, że w złożonej informacji oświatowej, którą otrzymali
wszyscy radni w materiałach na dzisiejszą sesję. Dodała, że znajduje się tam również informacja
o wynikach egzaminów szóstoklasistów.
Radny Edward Knaga, zgodził się z wnioskiem radnego Bogusława Babicza w sprawie
zamontowania lewoskrętów. Dodał, że powinny się one znaleźć przed otwarciem autostrady.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wystąpiliśmy do starostwa kilka miesięcy temu.
Byliśmy również na komisji i podnosiliśmy ten temat, były wątpliwości czy to jest rozwiązanie
optymalne. Jestem w częstym kontakcie z GDDKiA, regularnie telefonujemy do nich, ponieważ
nie wszystkie wiadomości do nas docierają lecz trzymamy rękę na pulsie. Poinformował, że
z Krakowa do Bochni ma być ruch 4 pasami, natomiast z Bochni do Tarnowa, dwoma pasami.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie możliwości połączenia odcinka
ulicy ul. Robotniczeji ul. Przy Rondzie, wykonanie asfaltu, utwardzenie oraz wykonanie
chodnika na tej części ulicy?.
Ad. 7.

Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy - pytań brak.

Sołtys miejscowości Okocim Wit Zydroń, zgłosił, aby linia autobusowa Nr 9, która
obecnie jeździ na ul. Szczepanowską, miała dłuższy kurs do dworca PKP. Wiele mieszkańców
zwraca się do mnie, aby zmieniono linię tego autobusu, bardzo dużo ludzi dojeżdża do pracy
i szkół.
Sołtys Sterkowca Józef Witek, zapytał jak wpłynąć na mieszkańców, aby zgodzili się na
przesunięcie przystanku, przy ich posesji. Przystanek został przeniesiony z uwagi na
wykonywane prace przy autostradzie.
Ad. 8. 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

Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych;

i Promocji;
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 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 Leszek Klimek- Komisja Rewizyjna;
 Radny Maria Kądziołka – Komisja Finansowa;
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał w sprawie kopalni piasku. Czy
firma rekultywuje złoże, zgodnie z złożoną dokumentacją, czy naprawi drogi w kierunku
Szczepanowa?.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, prace związane z poborem piasku się jeszcze nie
skończyły, wydobywanie trwa. Monitujemy te prace, wszystkie założenia i przede wszystkim
dopilnujemy naprawy dróg.
Ad. 9 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).
Ad. 10. 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. 11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok
szkolny 2011/2012.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak, przedstawił
najważniejsze informacje do złożonej na piśmie informacji w w/w temacie.
Pytania do informacji:
Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie projektu „Cyfrowa szkoła” w zakresie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów i nauczycieli, czy nasze szkoły
podstawowe wzięły udział? Nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzyjają rozwojowi ucznia.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że wniosek został złożony.
Następny etap to było losowanie szkół, z pośród wszystkich które złożyły zgłoszenie. Chętnych
było bardzo wiele ale pieniędzy nieco mniej. Myśmy nie mieli szczęścia w tym losowaniu.
Radny Piotr Wyczesany, po egzaminie kończącym szkołę podstawową jedna z czwórki
ogólnopolskiej komisji do weryfikacji tych wyników, stwierdziła, że wyniki osiągnięte przez
uczniów w tym roku są o wiele słabsze, niż w roku ubiegłym. Powód został przedstawiony taki,
zacytuje „widać, że rodzice coraz mniej pracują ze swoimi dziećmi”. Czy tak na prawdę
przekazywanie wiedzy, spoczywa w dużej mierze na rodzicach, czy na szkole?.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak, udzielił następującej
odpowiedzi: Sprawa wyników egzaminów, budziła i będzie budzić kontrowersję. Jest to trudne

7
zagadnienie ze względu na to, że w całej Polsce są takie same egzaminy, jednakowe arkusze.
Następną sprawą jest poziom danego zespołu klasowego. Zmienia się to ze względu na uczniów,
jacy przychodzą i ze względu sposobu podejścia rodziców do uczniów. Pomimo tego, że mamy
bardzo dobrą kadrę, osiągamy bardzo dobre wyniki, czego dowodem było dzisiejsze stypendia
Burmistrza. Jednak zespoły klasowe są dużo zróżnicowane, że często w niektórych klasach, bądź
oddziałach, niestety ten wynik średni odbiega od tego co było w zeszłym roku. państwo
w ubiegłym roku zapoznali się z tematem Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli to co faktycznie
jest najważniejsze dla dyrektora. W tym roku Państwu tego nie przedstawialiśmy, jednak
wrócimy do tego tematu za rok. Jeśli wyniki w danej szkole są drastyczne, niskie wówczas
dyrektor wprowadza tzw. plan naprawczy. Następuje szczegółowa analiza, jak realizowany jest
materiał programowy, w którym punkcie popełniono jakieś błędy, jak również co zrobić żeby
tego błędu w przyszłości nie popełnić. Oczywiście rodzice, nie zawsze się interesują, nie zwracają
uwagę, nie zawsze kontrolują ale z drugiej strony jest wogóle tendencja odejścia od pracy
domowej od uczenia się ucznia w domu. Istnieje bardzo duży procent uczniów, którzy biorą
udział w uzupełnianiu wiadomości bądź też przerabiania i odrabiania niezrozumiałych
zagadnień i to są przede wszystkim świetlice szkolne. Na dzień dzisiejszy jeśli uczeń nie ma
warunków domowych, z przyczyn socjalnych, rodzinnych może zostać na świetlicy i przerobić
pewną ilość materiału. Natomiast dyrektor czy opiekun świetlicy może pokierować takim
uczniem, żeby on uzyskał lepsze wyniki. Najważniejszą sprawą według mnie jest cały proces
związany z zajęciami rewalidacyjnymi, to dotyczy uczniów którzy mają jakieś wady wrodzone
i jakiś niedorozwój. Musi być współpraca rodzica z nauczycielem prowadzącym, szkoła nie jest
w stanie wyimaginować określoną liczbę przypadków które by decydowały o niepowodzeniu na
egzaminach i to jest na każdym poziomie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, na pewno w tej chwili to nie jest tak, że sama
szkoła jest w stanie zapewnić dobry poziom nauczania, tak jak Pan powiedział. Nie znam
obecnie rodzica, który nie pracuje z dzieckiem. Tam gdzie nie ma pracy rodzica z uczniem tam są
pewnie słabsze wyniki. Ja to sam przerabiam z dziećmi, nie ma dnia, żebym się z nimi nie uczył
i przerabiał ponownie materiał. Dotyczy to również młodzieży w liceach, choć tam już na tym
poziomie niestety rodzice nie są w stanie uczyć się z nimi i wtedy przychodzą płatne korepetycje.
Nawiązał Pan do wyników EWD, jest to wielki błąd, że nie mamy tej prezentacji, ponieważ w
tamtym roku była i można byłoby wyniki EWD porównać. Zgłaszam wniosek formalny, aby ta
prezentacja EWD na których z kolejnych sesji została przedstawiona. Nie zgadzam się z opinią
Pana dotyczącą świetlic szkolnych. Świetlice w szkołach są przepełnione, nie ma możliwości
pracować w takich warunkach z dziećmi. Świetlica jest to pewna forma „przechowania dzieci”
zanim rodzice wrócą z pracy, a dyrektorzy i nauczyciele najczęściej wykorzystują ten czas na gry
i zabawy ruchowe z dziećmi, co też jest potrzebne.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak- zależy to przede
wszystkim od podejścia rodzica i od tego, że dyrektorzy i nauczyciele są bombardowani, żeby
wogóle nie zadawać zadań domowych. Ja się spotkałem osobiście rozmawiając z dyrektorami, że
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kiedy nauczyciel proponuje żeby dziecko w ramach pobytu na świetlicy w jakiś sposób
pogłębiało swoje wiadomości, to jest to często odbierane w inny sposób.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk na świetlicę przychodzą dzieci od 1 do 6 klasy i nie
ma szans, żeby jedna osoba która jest na świetlicy mogła w sposób przyzwoity zająć się
wszystkimi dziećmi. Tak jest i nie ma co dyskutować. Proszę mi powiedzieć jak wygląda sytuacja
z systemem 40 godzinnym pracy dla nauczycieli, jak to w rzeczywistości wygląda?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak, jest to temat bardzo
skomplikowany, niewdzięczny. Gmina jako organ prowadzący nie ma możliwości prawnych
egzekwowania

sprawdzania,

czasu

pracy

nauczycieli.

Czas

pracy

nauczyciela

jest

ewidencjonowany w dzienniku, dyrektor w pierwszym rzędzie ma możliwość rozliczenia pracy
nauczyciela na podstawie dziennika. Druga sprawa dotycząca czasu pracy, jest udział
w zebraniach rodzica, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i dodatkowo każdy nauczyciel
dwie godziny musi poza pensum 18- 25 godzinnym musi być do dyspozycji ucznia w placówce.
Te dwie godziny ma dyrektor prawo kontrolować. Natomiast kwestia pozostałości do 40 godzin,
to nie ma jak i do czego się dopiąć żeby można byłoby w jakiś sposób jednoznaczny kontrolować.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, moje zapytanie odnosi się do informacji
z mediów, które podają, że wiele gmin poprzez swoich dyrektorów kontroluje i realziuje
dosłownie 40 godzinny tydzień pracy- co ma wpływ na ograniczenie kosztów, a dzieci mają
więcej zajęć dodatkowych. Nie za zasadzie przesiedzenia tylko czegoś bardziej twórczego,
wymiar edukacyjny ma wątek oszczędnościowy i organizacyjny.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak dyrektor i organ
prowadzący łamią prawo, nauczyciel może pozwać ich w tym przypadku.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, w sprawozdaniu nie ma kosztów dowozów dzieci
do szkół, jak one się kształtują na poszczególnych szkołach?. Jest to dość ważny czynnik
kosztowy.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak, przygotuję tę
informację na piśmie.
Radny Kazimierz Sproski, w budżecie jest opisane ile w każdej jednostce wynosi dowóz
dzieci.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, chodzi mi o bieżące koszty za ten okres, a w
materiałach nie ma tej informacji, proszę o uzupełnienie tej informacji bo to będzie nam
niedługo potrzebne. Mam jeszcze jedno pytanie, w projekcie budżetu nie ma zapisanej
kontynuacji inwestycji sali gimnastycznej przy PSP Nr 3. Mam taki wniosek, aby jeszcze zanim
się komisje rady zabiorą do pracy nad projektem budżetu, by zainicjować wznowienie tej
procedury, jeśli będą takie możliwości.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że chcę, aby ta sala została
wybudowana. Źle się stało, że nie mieliśmy żadnych dokumentacji, gdy były fundusze unijne.
Ciężko będzie włożyć w budżet na rok 2013 tą salę gimnastyczną. Może, gdy będziemy widzieć
jak się budżet realizuje, w trakcie roku taka możliwość się pojawi. Ten temat też dla jest bardzo
istotny, nie ukrywam, że chciałbym wybudować tą salę przy jakiś środkach z funduszy.
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Radny Krzysztof Bogusz, zapytał czy można byłoby prosić kuratorium, żeby pomogli
przeanalizować wyniki ze szkół którzy mają kłopoty przez dłuższy okres czasu, a rozmawiałem
i wiem, że jest taka możliwość, moglibyśmy minimalizować te kłopoty.
Radny Franciszek Brzyk, ja mam taką propozycję, ponieważ ta dyskusja zaczęła przybierać
kształty, takie jakie bym nie chciał, żeby przybierała. Niektóre te pytania, niektóre uwagi można
byłoby rozstrzygnąć na spotkaniu, pan naczelnik mógłby takie zorganizować na zespołach
dyrektorów. Lepiej byłoby porozmawiać i zapytać dyrektorów na takim spotkaniu i zapytać ich
wprost. Niektórzy z Państwa, przepraszam za takie słowo ale nie wszyscy się znają na wszystkim,
lecz takie pytania jakie padają, po przygotowaniu w ubiegłym roku prezentacji EWD nie
powinny paść. Po to ta prezentacja została nam przedstawiona, żeby nie było już niejasności.
Gdy było by takie spotkanie zorganizowane z dyrektorami, wzięliby udział rani, którzy
zechcieliby zadać pytania ich nurtujące, ponieważ dzisiaj to jest taka dyskusja troszkę
akademicka.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, mamy w punkcie informację o stanie realizacji
zadań oświatowych, jest to bardzo szeroki punkt, zespół o którym wspomniał Pan, nie wszyscy
radni mają możliwość spotkania z dyrektorami.
Radny Franciszek Brzyk, to o nie tym zespole poinformowałem, jest to zespół dyrektorów,
zupełnie inny. Jest to zespół samokształceniowy z terenu Gminy Brzesko.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jest to nieformalne kolegium. Jest to ich
wewnętrzna wola spotykania się i bardzo słuszna. Trudno sobie wyobrazić, żeby radni mieli
pukać do tego zespołu i dyrektorów i podpytywać ich o pewne rzeczy. Od tego są właśnie
komisje, jest punkt sprawozdań, żeby móc o to zapytać.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak, odpowiadając Panu
Boguszowi- na samym początku rola kuratorium była skierowana do dyrektorów, jako
faktycznie merytoryczna pomoc. Dwa lata temu wywrócono wszystko do góry nogami. Został
zmieniony statut Małopolskiego Kuratora Oświaty jak również ograniczono zadania doradcze,
poprzez swoich wizytatorów. W przypadku, gdy są nowi wizytatorzy, mówią, że oni nie udzielają
porad. A dzieje się tak dlatego, że kuratoria obrały kierunek kontrolno -nadzorczy.
Poinformował, że należy podziękować staroście brzeskiemu, który wszedł w projekt doradztwa
dla dyrektorów i dla nauczycieli. powiat brzeski jest powiatem pilotażowym. Ten program rusza
od 1 grudnia. My zgłosiliśmy wszystkie placówki do udziału w tym projekcie, będą
koordynatorzy

którzy

będą

bezpośrednio

współpracować

z

dyrektorami

i

radami

pedagogicznymi. Ich zadaniem będzie właśnie wyszukiwanie problemów o których Pan mówi.
Będzie można przeprowadzić wtedy analizę oraz syntezę na bazie szkolenia.
Radny Jarosław Sorys, poinformował, aby zmobilizować dyrektorów szkół, nauczycieli do
tego, żeby kładli duży nacisk i uwagę na wyniki EWD ponieważ rozwój dziecka jest bardzo
ważny.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Józef Cierniak przedstawił jak wygląda
program naprawczy w szkole.
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Radny Kazimierz Sproski, skomentował, iż dyskusja jest nie na temat. Wygląda to tak jakby
to była dyskusja skarg i zażaleń na naszą oświatę. Jeżeli rodzice uważają, że jest wszystko
prawidłowo to nad czym my rozdzielamy szaty?! Są comiesięczne konsultacje przez nauczycieli,
rodzic nie przychodzi a uczeń ma po dziesięć niedostatecznych ocen. Nie interesuje rodzica to
wogóle, są prowadzone zajęcia dodatkowe wyrównawcze w klasach, to nauczyciel stoi przed
drzwiami i wykonuje łapankę, żeby dzieci nie uciekły. Stwarza się dzieciom warunki, na świetlicy
nauczyciel niejednokrotnie na siłę dziecku chce pomóc, lecz dziecko nie chce. Zainteresowanie
rodzica jest żadne.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że jako rodzic bardzo dużo pracuje,
choć dobrze mu idzie z nauką, dodając że nie zgadza się z opinią Radnego Kazimierza
Sproskiego.

Nie

jest

prawdą,

że

rodzice

nie

pracują

z dziećmi, fakt rodzice pracują do 17, często na zmiany. Rozumiem, że musi być współpraca to
jest niewątpliwe. Lecz nie do pomyślenia jest to, że rodzic będzie przerabiał, wszystko
z dzieckiem siedząc godzinami robiąc zadania- to chyba nie ta tym polega. Niektóre te zadania
mam wrażenie, przekraczają możliwości średnio uzdolnionych dzieci. Jakaś równowaga musi
być w tym wszystkim. Nie można mówić, że rodzice nie współpracują z nauczycielami. Nie może
być tak, że dziecko przychodząc ze szkoły ma drugą szkołę w domu z rodzicem. Poza tym nie
wszyscy rodzice umieją matematykę, języki obce itp. a to idzie coraz dalej, jak dziecko pójdzie do
liceum to już jest coraz trudniej, szkoła jest po to by uczyć i wychowywać. Rodzice są po to by
współpracować z dzieckiem i nauczycielami.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, należy wyrównać spór. Podoba mi się wypowiedź
mojej poprzedniczki, nie można wszystkiego zwalić na rodziców, gdzieś ten złoty środek należy
znaleźć, ten kompromis.
Sołtys Sterkowca Józef Witek, przedstawił sytuację jaka wystąpiła w jednej ze szkół na
terenie Gminy Brzesko.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, trzeba było z tą sprawą zgłosić się do dyrektora
szkoły, poza tym posługuje się pan faktami, które – jak pan powiedział- nie zostały sprawdzone.
Zarządzenie przerwy: od 12:10-12:40.
Ad. 12 Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012;
Skarbnik

Gminy

Celina

Łanocha,

w

imieniu

Burmistrza

Brzeska przedstawiła

autopoprawkę do projektu uchwały. Pytań brak.
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały wraz
z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod
głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 19za, przy 19 radnych obecnych na sali.
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UCHWAŁA NR XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
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 grudnia 2011r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła autopoprawkę do zmiany w/w projektu
uchwały. Wyjaśniła na czym polega zmiana w projekcie uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały wraz
z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod
głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 17za, przy 17 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła autopoprawkę do zmiany w/w projektu
uchwały. Radni otrzymali autopoprawkę przed obradami. Autopoprawka polegała na zmianie w
paragrafie 1, trzecim wierszu, z słowa „z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu gruntów na
potrzeby „Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego” na tekst: „z przeznaczeniem na
dofinansowanie nabycia prawa wieczystego użytkowania działek położonych w
Jasieniu Gminie Brzesko.”
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały wraz
z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod
głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 18 za, przy 18 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/196/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego
/stanowi załącznik do protokołu/.
4) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że jej wnioski z komisji nie zostały
uwzględnione, zwłaszcza obniżenie stawki dla przedsiębiorców. Argumentowała to tym, iż
w dobie kryzysu wszystkie podwyżki najbardziej dotknęły właśnie w przedsiębiorców. Dodała, że
coraz gorzej przedsiębiorstwa funkcjonują, podnoszone są inne płace itp. jako przedsiębiorca
wstrzyma się przy głosowaniu tej uchwały. Jestem przeciwna temu punktowi, obniżenie o 10
groszy nie byłoby wiele a dla przedsiębiorców to bardzo dużo.
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Radna Halina Mrówka, poinformowała, że jest również przeciwko podwyżkom dla stawek
przedsiębiorców. Reprezentuje stowarzyszenie przedsiębiorców brzeskich, trudno im jest
wytłumaczyć, że jest tak kolosalna podwyżka podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Tym bardziej rozmawialiśmy na komisjach, że jeśli podnieślibyśmy o 10 groszy na budynkach
mieszkalnych wiedząc, że jeden grosz to jest 25 tysięcy a jest to bardzo dużo. Tym bardziej, że
jeśli podatki od nieruchomości pójdą w górę, to w tym momencie miasto mamy puste,
wynajmują nie nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy lecz wynajmują przybysze z Bochni, Tarnowa,
oni podatku nie płacą do naszego urzędu. Utrzymanie firmy przy rosnących podatkach, jeśli ktoś
tego nie praktykuje na co dzień, to nie ma zielonego pojęcia. Mój głos będzie przeciwny,
ponieważ nie zgadzam się z tym.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, rzeczywiście podjęła pani Pacewicz takie wnioski,
lecz po tej komisji były inne komisje, które przyjęły zaproponowane przez nas stawki.
Zdecydowana większość radnych stała na tym stanowisku. Przygotowując te stawki, myśleliśmy
o przedsiębiorcach ponieważ nie zaproponowaliśmy podwyżki znaczącej, tylko jest to podwyżka
o stopień inflacji. Obciążylibyśmy zwykłego mieszkańca, znacznie wyższym podatkiem, a jak
wiemy, wprowadzamy ustawę śmieciową i spadną opłaty znów na zwykłego mieszkańca. Proszę
by przyjęto zaproponowane stawki.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wiem, że te przeliczenia były już. Ale proszę
powiedzieć Pani Skarbnik, jak się ma 10 groszy przy stawce 17, 20 zł. ile trzeba byłoby podnieść
stawki w innych punktach, aby zrekompensować tą propozycję?.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, o 50 groszy. Wzrośnie opłata za podatek
śmieciowy dla mieszkańców, dla nich 50 zł. ma na prawdę znaczenie.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dodała, że każdy gorsz to 14 tys. złotych w
przedsiębiorstwie. Zdecydowanie więcej podnosimy zwykłym podatnikom, nie mówiąc że
wchodzą podatki śmieciowe które uderzą również w mieszkańca indywidualnego. 1 gorsz
wzrostu podatku od budynków mieszkalnych to 9 tys. złotych.
Radny Kazimierz Sporski, poinformował, że nie rozumie o co trwa dyskusja. Były prace na
komisjach. Komisje podjęły stawki przeanalizowały je, wobec czego według niego nie rozumie
nad czym ta debata, od tego jest komisja. Nie rozumiem naszej pracy i szanujmy się wzajemnie,
ja sobie takiej pracy nie wyobrażam. Przychodzimy na sesje przygotowani i dziś jesteśmy po to
by podjąć decyzje.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poinformowała, że na komisjach omawiamy
projekty, wyrażamy swoje zdanie, nie przyjmuję uchwały tylko głosujemy jako projekt. Po
komisjach mamy czas na zastanowienie się, przeglądnięcie dokumentacji, zapoznanie się
z innymi sprawami. Od tego jest sesja rady, żeby weryfikować pewne sprawy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że nie zaproponowano większych stawek.
To jest robiona analiza przez wydział księgowy i wydział podatków, którzy mają wieloletnie
doświadczenie. Spotykamy się z mieszkańcami i wiemy co jest możliwe do przyjęcia i jaki
poziom. Te stawki są optymalne i możliwe do przyjęcia. Wiemy, że najlepiej jest podatki obniżyć
z tego byśmy się cieszyli ale jest to niemożliwe.
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, na komisjach po weryfikacji zagłosowałem za
zaproponowanymi przez Burmistrza stawkami. Też będę ten wyższy podatek płacił jako
przedsiębiorca i niestety nie ucieknę od tego. W tamtym roku udało się tych stawek dla
przedsiębiorąc nie podnieść. Wcale nie jest mi w smak, że mamy wyższe stawki. Jeżeli byłaby
możliwość te stawki rozłożyć na inne składniki tak jak w ubiegłym, to byłoby dobrze.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zwróciła się z zapytaniem, ilu z obecnych radnych jest
przedsiębiorcami?!
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, generalnie podnosimy podatki o stopień
inflacji, tj. 4%. We wszystkich grupach.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, najniższa podwyżka jest o 4 %, to są stawki maksymalne
i podatek od budynków związanych z działalnością gospodarczą, związane w innych pozycjach
jest to nawet wyżej. Przy budynkach mieszkalnych jest to wzrost o 11 %.
Radny

Jarosław

Sorys,

poinformował,

że

można

byłoby

obniżyć

podatek

dla

przedsiębiorców, lecz nie kosztem indywidualnych mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że jestem
przedstawicielem miejscowości Jadownik, gdzie podatek rolny jest podniesiony o 20%.
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 17 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw, przy 19 radnych obecnych
na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/197/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
/stanowi załącznik do protokołu/.
5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/198/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
/stanowi załącznik do protokołu/.
6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 18 za, przy 18 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
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/stanowi załącznik do protokołu/.
7) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.;
Sekretarz Gminy

Stanisław Sułek, przedstawił w imieniu Burmistrza Brzeska,

autopoprawkę do w/w projektu uchwały, którzy radni otrzymali przed posiedzeniem obrad.
Autopoprawka polegała na zmianie kwoty w załączniku Nr 1 do niniejszego projektu uchwały,
pozycja 6 z kwoty 2 918 786,00 na kwotę 2 985 603,00 w obydwóch tabelach, gdzie była błędna
kwota.
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały wraz z
autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod
głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.;
/stanowi załącznik do protokołu/.
8) w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Morzyskach.
Radny Bogusław Babicz, poinformował, że projekt jest nieczytelny ze względu na bardo złą
jakość załączonej mapki. Zwrócił uwagę, że nie ma również uzasadnienia do uchwały.
Naczelnik Józef Makuch, wyjaśnił radnemu, w jakim miejscu zostanie nadana nazwa drodze
położonej w Mokrzyskach, jak również pokazał oryginał mapy, na której jest wyrysowana droga.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/201/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Morzyskach./stanowi załącznik do
protokołu/.
9) w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie;
Radny Kazimierz Sproski, przedstawił, że wniosek został rozpatrzony i omówiony przez
komisję oświaty.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie
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/stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Bogusław Babicz, podziękował Radnym za przyjęcie uchwały w imieniu Dyrekcji
Przedszkola oraz Rady Rodziców oraz Panu Burmistrzowi Brzeska za skierowanie wniosku na
komisję.
10) w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska";
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/203/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska";
/stanowi załącznik do protokołu/.
11) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność; pożytku publicznego na rok 2013;
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, by w załączniku do w/w projektu
uchwały w rodziale drugim, punkcie 2, dopisać kwotę 585.000.00 zł., ponieważ była tam pusta
luka, gdzie należy dopisać kwotę.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/204/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność; pożytku
publicznego na rok 2013
/stanowi załącznik do protokołu/.
12) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, skierowała zapytanie do sołtysa Mokrzysk,
czy zaopiniowała powyższy projektt uchwały Rada Sołecka?.
Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, poinformował, że Rada Sołecka nie opiniowała projektu
uchwały, dodał, że drzewo nie koliduje z przyległymi działkami, gdzie są planowane pod
budownictwo mieszkalne.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyraził zdziwienie tym wyjaśnieniem, gdyż w
ubiegłym miesiącu uchwała ta została ściągnięta z porządku obrad z uwagi na brak tej opinii.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
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w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
/stanowi załącznik do protokołu/.
13) w sprawie zmiany uchwały nr XXV(195)2008 rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2
lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w
ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 18 za, przy 18 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/206/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXV(195)2008 rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2
lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w
ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
/stanowi załącznik do protokołu/.
14) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzesko;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał treść pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Brzesku w sprawie projektu uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko. Treść pisma stanowi
załącznik do protokołu.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że radni otrzymali nowy projekt uchwały,
w którym dopisane są następujące zmiany: w paragrafie 10, 11. ust. 1.1 oraz w paragrafie 17 ust.
2.
Radny Edward Knaga, przedstawił, że ma wątpliwości do paragrafu 28 pkt. 3 w którym jest
zapis „ule

z pszczołami powinny być ustawione co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi

publicznej, budynków mieszkalnych....” nie ma tam zapisów ile taka pasieka może zawierać uli.
Im bliżej dróg publicznych, to pszczoły mogą się starać agresywne. Dodał, że są miasta i gminy,
gdzie określają ilość uli.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, kwestia jest następująca, czy mamy prawo
określać ilość uli?. Czy taki zapis wcześniej funkcjonował, czy jest to nowy zapis w tej uchwale?
Inspektor Danuta Zięba, wyjaśniła, że zapis jest nowy. Zapis ten kontrolowaliśmy
z Prezesem Koła Pszczelarskiego w Tarnowie, jest tzw. Kodeks Dobrych Praktyk Pszczelarskich i
jest zapis z ego kodeksu. Po naszej rozmowie z prezesem został taki zapis sformułowany. Trudno
jest określić, czy nakazać ilości uli.
Pani Rąpała mieszkaniec Brzeska, poinformowała, że między innymi to ona wnosiła
właśnie to pismo o ujęcie zapisu w uchwale tego problemu. Nie wiem czy zdają sobie Państwo
sprawę, że na terenach miasta Brzeska, wyłączonej z produkcji rolniczej, są tylko i wyłącznie
działki budowlane, więc uważam że nie może zostać dopuszczona produkcja hodowli zwierząt na
miarę przemysłową. Tak jest w moim sąsiedztwie, gdzie są działki budowlane 6- 10 arowe
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i wśród tych działek w środku znajduje się pasieczysko powyżej 30 uli. Dlatego napisałam do
Burmistrz Brzeska o ujęcie tego problemu, dlatego, że nie jest to do wytrzymania, nie da się z
tym żyć, prośby pisemne, ustne nie pomagają, żeby coś z tym zrobić. Następnie przedstawiła
jakie zapisy w tym regulaminie są w innych gminach, miastach. Dodała, że jest to bardzo
uciążliwe, zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, mam jedną wątpliwość. Zrozumiałe jest, że
pszczoły są uciążliwością, lecz zakładam, że ta pasieka istnieje tam od lat, a teraz w pobliżu
wybudowały się tam domy mieszkalne i powstał problem. Na pewno ktoś z tego żyje, być może
ten zakaz da się wprowadzić, lecz jestem tego zdania, że powinniśmy ten regulamin, który jest
przyjąć. Należy na spokojnie zastanowić się nad zmianą tego zapisu, bo może się okazać, że
przyjdzie inna delegacja osób i powiedzą, że im życie zmarnowaliśmy przez wprowadzenie tego
zakazu. Należy znaleźć kompromis, żebyśmy komuś krzywdy nie wyrządzili.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, w związku z tym co powiedział Pan Przewodniczący,
mam propozycję, ponieważ ustawa nakazuje przyjęcie regulaminu, by można przyjąć następne
uchwały przyjąć. Proponuję przyjąć ten regulamin w takiej treści jaki został przygotowany,
natomiast wykonamy rozeznanie, jak wygląda sytuacja z ulami w naszej gminie. Może się
okazać, że wpiszemy coś i będzie musiał ktoś zlikwidować pasiekę, gdzie była dorobkiem.
Radny Jarosław Sorys, zwrócił uwagę na techniczną sprawę w treści uchwały- dotyczył
załącznika do projektu uchwały, w rozdziale 2 paragrafie 3, punkt 6. w sprawie „gromadzenia
obornika i płynnych odchodów...” czy ten zapis nie powinien znaleźć się w innym miejscu.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że nie ma potrzeby, aby zmieniać tego
zapisu w innym punkcie.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały, a
następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został
przyjęty jednogłośnie; 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/207/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzesko;/stanowi załącznik do protokołu/.
15) w sprawie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej Sp z o.o. w Brzesku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że w imieniu Burmistrza Brzeska zgłasza
autopoprawkę do projektu uchwały. Autopoprawka dotyczyła wykreśleniu z paragrafu 3, całego
ustępu 2.
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały wraz z
autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod
głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 18 za, przy 18 radnych obecnych na sali.
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UCHWAŁA NR XXIX/208/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. w Brzesku obowiązkowego zadania własnego
gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.

16) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o. o.
w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw w zakresu administracji publicznej;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 18 za,

przy 18 radnych

obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/209/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Sp z o. o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw w
zakresu administracji publicznej;
/stanowi załącznik do protokołu/.
17) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że w imieniu Burmistrza Brzeska zgłasza
autopoprawkę do projektu uchwały. Autopoprawka dotyczyła zmiany zapisu w paragrafie 4.
będą dwa ustępy. Pierwszy będzie mówił o budownictwie wielorodzinnym, a ustęp drugi będzie
mówił o budownictwie jednorodzinnym. Wcześniejszy zapis w projekcie uchwały był zapis tylko
o budownictwie wielorodzinnym.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w sprawie ilości worków.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił radnemu sprawę.
Radny Jarosław Sorys, poinformował o dwóch rozbieżnych zapisów w dwóch uchwałach.
W tej uchwale jest zapis, że raz w miesiącu odbierane są odpady a w drugiej którą uchwaliliśmy
przed momentem, jest zapis „nie rzadziej niż”. Uważa, że powinno zostać to zapisane, jednolicie,
czyli „nie rzadziej niż”.
Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski, złożył autopoprawkę w imieniu
Burmistrza Brzeska, aby do paragrafu 4, ustępu 2 po słowie właścicieli nieruchomości dodać
słowo: nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym”.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały wraz z
autopoprawkami a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 18
za, przy 18 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/210/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
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w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
/stanowi załącznik do protokołu/.

18) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Brzesko;
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że w imieniu Burmistrza Brzeska zgłasza
autopoprawkę do projektu uchwały. Autopoprawka dotyczyła zmiany podstawy prawnej
w deklaracji oraz miejsca składania deklaracji czyli MZGM, zmiana organu właściwego na
złożenie deklaracji z Burmistrza Brzeska, na Zarząd Spółki MZGM, oraz miejscowe wpłacania z
Urzędu

Miejskiego

na

konto

MZGM-u.

Następna

poprawka

jest

w numeracji Dziennika Urzędowego, Nr pozycji Dz.Urz. powinien być 391. Radni autopoprawkę
otrzymali na piśmie przed obradami.
Radny Bogusław Babicz, przedstawił swoją sugestię na temat terminu złożenia deklaracji. W
paragrafie 2, jest określony termin składania pierwszej deklaracji do dnia 30 czerwca 2013r. czy
nie wartałoby się zastanowić, nad skróceniem tego terminu, ponieważ system zafunkcjonuje od 1
lipca 2013r. w lipcu będą już pierwsze opłaty wpływać do gminy, czy MZGM zdąży całą
dokumentację odpowiednio przygotować. Inne gminy określiły wcześniejszy czas do złożenia
pierwszych deklaracji, żeby był czas na ich zweryfikowanie i wprowadzenie w system. Czy
administrator się z tym upora?
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że wniosek radnego jest bardzo
zasadny.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wniosek jest zasadny częściowo, kierowaliśmy się
bardziej wyjściem na przeciw mieszkańcom, by mieli czasu więcej, ponieważ wiadomo, że w
powszechnej świadomości jest, że system rusza od 1 lipca 2013r. myślę, że gdybyśmy ten termin
skrócili to mielibyśmy więcej odsetek ludzi, które nie złożą tej deklaracji.
Radny Bogusław Babicz, myślę, że przy odpowiedniej akcji informacyjnej, jednak miesiąc
czasu można skrócić. Jeśli ktoś będzie korzystał z poczty, a podejrzewam, że takich osób będzie
sporo, to ten czas jeszcze będzie się wydłużał.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przykładowo jeśli złożę deklarację 30 czerwca, czy
zostanie to wszystko na czas zweryfikowane, a mamy do 25 go płatność. Proszę to potraktować
jako propozycję zmiany zapisu.
Pani Rąpała Spółdzielnia Mieszkaniowa, zapytała w sprawie deklaracji. Czy właściciele
nieruchomości będą składać sami, czy zarządcy spółdzielni?
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, od każdego budynku będzie składał właściciel
w rozumieniu, czyli zarządca. Zarządca w imieniu wszystkich właścicieli będzie składał jedną
deklarację. Deklarację będzie składał zarządca nieruchomości, nie ważne jaki tytuł prawny mają
zamieszkujący tam, dlatego, że właściciele mieszkań zgadzają się jednego zarządcę.
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Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, dodała, że to zarządca nieruchomości
będzie pobierał na takiej samej zasadzie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podobne wzory deklaracji są poodejmowane
w innych gminach.
Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, zaproponował, żeby przyjąć tą deklaracje.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, dodał, że po uzgodnieniu doszliśmy do wniosku, że
możemy zaproponować termin do 31 maja 2013r. jako autopoprawkę w imieniu Burmistrza
Brzeska.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały wraz
z autopoprawkami a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie;
19za, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/211/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.
19) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zgłosił w imieniu Burmistrza Brzeska następującą
autopoprawkę: w paragrafie 3, zamiast danych Urzędu Miejskiego w Brzesku, dane Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o. o. Radni otrzymali przed sesją treść uchwały wraz z
autopoprawką.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały wraz
z autopoprawkami a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie;
19za, przy 19 radnych obecnych na sali.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, zapytała w sprawie paragrafie 3, opłata
przekazujemy na rachunek bankowy, czy nie możemy zapłacić w kasie MZGM-u?
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zakład MZGM, nie ma kasy.

UCHWAŁA NR XXIX/212/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.
20) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia
wysokości cen za te usługi;
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 16za,

przy 16 radnych

obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
oraz określenia wysokości cen za te usługi;
/stanowi załącznik do protokołu/.
21) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi usuwania odpadów z nieruchomości;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 18 za,

przy 18 radnych

obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/214/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi usuwania odpadów z nieruchomości;
/stanowi załącznik do protokołu/.
22) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
poddał go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 18 za,

przy 18 radnych

obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXIX/215/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
/stanowi załącznik do protokołu/.
23) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poinformowała, że z informacji jakie
otrzymaliśmy na komisje oraz na spotkaniach, które były przeprowadzone wynika, iż w
Zarządzie MZGM są moce przerobowe do prowadzenia powierzonego zadania z zakresu
utrzymania czystości i porządku gminy. Przy analizie dokonywanej przez zespół powołany przez
Pana Burmistrza założono i wliczono dodatkowo sprawy dotyczące sporej grupy ilości, które
musiały być zatrudnione do realizacji tego zadania, a więc i ta stawka o to zadanie została
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zwiększona, ponieważ informacja mówi nam o wolnych mocach przerobowych jakie ma spółka.
Zatem, powinnyśmy mieć tutaj spore oszczędności dotyczące opłaty o której będziemy teraz
tutaj mówić. Ta opłata powinna być dużo niższa ze względu na to, iż miało być zatrudnionych 9
osób, skoro będziemy mieć teraz osoby wykorzystane, które pracują już w zakładzie MZGM,
automatycznie ta opłata powinna być niższa.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, rzeczywiście istnieje tutaj konieczność, by tą
opłatę obniżyć. Wspominaliśmy również na komisjach o możliwości wprowadzenia zapisu
dotyczącego rodzin wielodzietnych, aby te rozwiązania wprowadzić.
Radny Edward Knaga, na dzień dzisiejszy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych mieszka,
około 11 tysięcy osób. Stawka na dzień dzisiejszy w spółdzielniach zamykała się w kwocie 8, 20
za jedną osobą, zamieszkała i zameldowaną. Zaproponował, by tą stawkę obniżyć z 10, 50 na
stawkę 9, 50 za odbiór selektywny a kwotę 14 zł za odbiór nie selektywny. Zgłosił ta propozycję
stawek jako wniosek formalny.
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, zgłosił formalny wniosek by dopisać do
paragrafu 2, ustęp 3 w treści: „W przypadku zamieszkania na nieruchomości powyżej 4 osób
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 5,oo zł. od
każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.”
Radny Bogusław Babicz, omówił, jakie może mieć konsekwencje prawne powyższy zapis.
Podejmujemy uchwałę na podstawie ustawy, nie można nam tworzyć dodatkowych ulg.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poinformowała, że stawia wniosek formalny
o odsunięcie z porządku obrad powyższy projekt uchwały, aby przeliczyć przeanalizować
ponownie realnej stawi opłaty przy uwzględnieniu przekazania obsłudze MZGM-owi.
Radny Edward Knaga, ponowił swój wniosek o obniżenie stawki- 9, 50 zł. za odbiór
selektywny a 14 zł. za odbiór nie selektywny.
Radna Halina Mrówka, poinformowała, że zaproponowana stawka przez Radnego Edwarda
Kangę, w wysokości 14zł. za odbiór odpadów nie selektywnych, jest zbyt niską stawką. Według
niej nie zmobilizuje ona mieszkańców do segregacji śmieci.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, złożyłam wniosek dalej idący, ponieważ
chcę zgodnie z własnym sumieniem zagłosować. Czy rzeczywiście musi być taka wysoka stawka,
czy może być niższa?.
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że stawka może się zmienić
po ogłoszeniu przetargu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że rzeczywiście przetarg ustawi stawkę
i będzie ona wtedy realna, może być niższa, może być niższa.
Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że zgłasza formalny wniosek o obniżenie
proponowanej stawki na 9,00 zł.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowania następujące wnioski
formalne radnych:
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Wniosek formalny Wiceprzewodniczącej Marii Kądziołki, aby ściągnąć z porządku
obrad projekt uchwały i przeprowadzić ponownie analizy do przyjęcia stawek. Głosowano:
1 za, 12 przeciw, 5 wstrzymujących. Wniosek nie został przegłosowany.
Wniosek formalny Radnego Krzysztofa Bogusza, aby stawka za odbiór selektywny
wyniosła 9zł. Głosowano: 6 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący. Wniosek nie został
przyjęty.
Wniosek formalny Radnego Edwarda Knagi, obniżyć stawkę z 10, 50 na stawkę 9, 50 za
odbiór

selektywny

a

kwotę

14

zł

za

odbiór

nie

selektywny.

Głosowano: 11 za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przegłosowany.
Wniosek formalny Wiceprzewodniczącego Tadeusza Pasierba, aby dopisać do
paragrafu 2, ustęp 3 w treści: „W przypadku zamieszkania na nieruchomości powyżej 4 osób
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 5,oo zł. od
każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.” Głosowano:
18 za jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych na posiedzeniu. Wniosek został
przyjęty.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały wraz
z przyjętymi autopoprawkami a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty
jednogłośnie; 16 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących, przy 17 radnych obecnych na
sali.
Ad. 16 i Ad 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco radnym:
Radnej Ewie Chmielarz: my jako gmina nie wykonywaliśmy żadnych prac na tym terenie.
Sprawdzimy to po czyjej stronie problem stoi.
Radnemu Jarosławowi Sorysowi: w sprawie ul. Grodzkiej- jeśli będą środki to przy projekcie
budżetu na 2013 uwzględnimy ją.
Radny Krzysztof Bogusz, pan Jarosław Sorys, mówił, skąd wziąć gruz- ja mam taką propozycję,
jest budynek a w zasadzie gruzy po tym budynku, przy starym śmietnisku w Jadownikach. Część
tych gruzów została wywieziona, a część tego nadal jest i stwarza to niebezpieczeństwo.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przede wszystkim ten teren powinien zabezpieczyć
Prezes BZK. Należy sprawdzić również, czy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego na
tym terenie.
Radnej Katarzynie Pacewicz -Pyrek, źle się stało, że w wyniku odwołania, ta droga nie jest w tej
chwili naprawiona w takim stanie jakim powinna być. Drogi które są gminne staramy się na
bieżąco modernizować i monitorować u GDDKiA. W sprawie ul. Stanisławskiej- przeglądaliśmy
dokumentację, jak powstaną MOP-y, to powstaną również drogi serwisowe. Jest przewidziana
komunikacja wzdłuż jednej strony i drugiej. Na pewno mieszkańcy zyskają na tej komunikacji.
W sprawie latarni, zgłosiliśmy ten temat.
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Radnemu Bogusławowi Babiczowi, w tym tygodniu zostanie puszczony ruch z autostrady, znaki
zostaną umieszczone i położny zostanie kawałek asfaltu. W sprawie prawo skrętów, przekażemy,
bo jest to zasadne.
Sołtysowi Okocimia Witowi Zydroniowi- przekazałem prezesowi MPK, pana wniosek.
Sołtysowi Józefowi Witkowi, w sprawie przystanku- tak na prawdę nie da się na siłę nic zrobić.
Poproszę starostwo, żeby sprawdzili czy ten przystanek ma być w pasie drogi. Jeśli w pasie
drogi to będzie łatwiej.
Przewodniczącemu Rady- w sprawie Placu Kupieckiego, sprawdzimy to i przeanalizujemy,
zobaczymy co się da zrobić w tej sprawie.
Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zaproponował, aby zastanowić się nad
utworzeniem strefy gospodarczej, tak jak to wykonało miasto Bochnia. Mamy tereny w Buczu i
w Mokrzyskach. Pomiędzy tymi terenami będzie szedł północny łącznik, pomiędzy autostradą a
Szczurową. W przyszłości będą dodatkowe środki na utworzeniem stref aktywności
gospodarczej.
W Bochni nim zdążyli urządzić tą strefę, tam już zostały podpisane z trzema zakładami
produkcyjnymi. W jednym przypadku w gminie spotkałem się z partnerstwem publicznoprywatnym, na rzecz utworzenia strefy. Utworzenie strefy może się szybko zwrócić.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że zjazd z autostrady w kierunku
północnym to jest jego priorytet. Stwierdził, że przewodniczący ma słuszny pomysł, lecz musimy
przeanalizować jakie mamy priorytety.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał czy gmina jest już po przetargu na dostawcę prądu? Można
byłoby uzyskać jakieś oszczędności, gdybyśmy wykonali wspólnie z innymi podmiotami.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, mamy oszczędności, jesteśmy już po przetargu.
Wymieniliśmy całe oświetlenia, mamy nowe lampy energooszczędne.
Radny Adam Kwaśniak, ponowił swój wniosek, by umieścić na stronie internetowej listę
stypendystów wraz z jego opiekunami z możliwością, by było to dostępne przez cały rok.
Należałoby wspomnieć również o opiekunach, nauczycielach, trenerach którzy również włożyli
duży wkład pracy dla tej młodzieży.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że ten wniosek ponownie wraca.
Zaproponował, aby zmienić wniosek o przyznanie stypendium i w tym wniosku napisać z
gwiazdką zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prezentacji przez Gminę danej
osoby.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że Pan Naczelnik został
zobowiązany już gdy było to zaproponowane. Nie uzyskał zgody od wszystkich osób i dlatego nie
umieściliśmy na stronie internetowej.
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Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, ostatnio była precedensowa sprawa
umieszczenia danych osobowych dziecka, które właśnie otrzymało stypendium. Sprawa trafiła
do sądu i właśnie gmina miała duże nieprzyjemności poprzez zamieszczenie takiej informacji.
We wnioskach które składane są i rozpatrywane są prze komisje stypendialną, nie ma
wspomnianych nauczycieli, są tyko wymienione dokonania uczniów. Zatem należałoby
zweryfikować wniosek, który rada przyjęła. Wiceprzewodnicząca Rady, poruszyła sprawę
przejazdu pod nową autostradą w miejscowości Brzesko Słotwina a Mokrzyską, pozostawiono
tam przerwę na łączeniu dwóch asfaltów, pozostawiono straszny ostry kant. Proszę zwrócić się
do wykonawcy, ewentualnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o szybką likwidację tego.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał zaproszenie od Biskupa Tarnowskiego,
w sprawie dni skupienia dla samorządowców.
Radny Krzysztof Bogusz, przekazał informację w sprawie kolejnych osiągnięć artystycznych
Aleksandra Palińskiego. 24 listopada wystąpił w grupie tancerzy Céline Dion w kanale France 2
w programie “Céline Dion, le grand show”.
Pani Maria Bartys, poruszyła sprawę kanalizacji burzowej na ul. Czarnowiejskiej.
Ad. 16 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof
Ojczyk podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął obrady XXIX sesji Rady
Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godz. 9.00 – do godz. 16:30

Protokołowała
Joanna Szczepka

