P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/ 2013
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
14 marca 2013 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb.
W sesji udział wzięło 20 radnych:
1.

Babicz Bogusław,

2.

Bogusz Krzysztof,

3.

Brzyk Franciszek,

4.

Chmielarz Ewa,

5.

Gawiak Jerzy,

6.

Góra Stanisław,

7.

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.

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. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb otworzył obrady XXXIII Sesji
Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów,
Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji
uczestniczyło 20 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb 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 Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb przedstawił
porządek obrad

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku, przekazany radnym wraz

z materiałami na sesję:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
8. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.
9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
11. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
12. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa
pożarowego i p/powodziowego.
13. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.
14. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez
organizacje pozarządowe.
15. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem
terenów zielonych.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;

2) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
3) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;
4) wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie;
5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki;
6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy
Brzesko -"Teren przy szpitalu".
7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2013 roku;
8) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX (208) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada
2012 roku 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;
10) uchylenia uchwały Nr XXIX (209) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012
roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.
z o. o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
11) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
12) Określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;
13) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Brzesko;
14) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie zapytał, czy do porządku obrad wnosi ktoś jakieś poprawki?
Radny Adam Kwaśniak, zapytał, kiedy będzie omawiane sprawozdanie z wykonania
„programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Brzesko” za 2012 rok?
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, odpowiedział, że przed
podjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2013
roku; tuż przed podjęciem uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, zawnioskował, aby
uchwałę w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przenieść jako
pierwszy podpunkt w punkcie 16. a kolejne projekty uchwały będą miały kolejną numerację.
Poddał wniosek pod głosowanie: podpunkt 4 w punkcie 16 przenieść jako podpunkt 1.
Głosowano: 17 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Następnie odczytał porządek obrad wraz z wniesioną poprawką.
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
8. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.
9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
11. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
12. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym bezpieczeństwa
pożarowego i p/powodziowego.
13. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.
14. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez
organizacje pozarządowe.
15. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem
terenów zielonych.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie;
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;
3) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
4) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;
5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki;

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy
Brzesko -"Teren przy szpitalu".
7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2013 roku;
8) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX (208) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada
2012 roku 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;
10) uchylenia uchwały Nr XXIX (209) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012
roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.
z o. o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
11) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
12) Określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;
13) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Brzesko;
14) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 stycznia 2013r. 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, (jednogłośnie). Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Jarosław Sorys, złożył trzy interpelacje.
1.

Proszę o wykonanie doświetlenia ul. Prokopa. Miejsce wymagające doświetlenia to

intensywnie uczęszczany odcinek ulicy znajduje się bezpośrednio na drodze do Szkoły,

Przedszkola, Kościoła. Dostrzegając pilną potrzebę doświetlenia tego miejsca Rada Sołecka w
2011 r. ze środków statutowych zapłaciła za wymagany projekt oraz zakupiła jeden słup
oświetleniowy. Środki przeznaczone na to zadanie nie będą aż tak duże w porównaniu do
zasadności i potrzeby wykonania doświetlenia w tamtym miejscu.
2.

Proszę o zwrócenie się do Prezesa RPWiK o dokonanie przeglądów urządzeń służących

do zapewnienia wody potrzebnej na cele przeciwpożarowe a więc zasadniczo utrzymanie w
gotowości hydrantów stanowiących elementy sieci wodociągowej. Wszelkie zmiany, problemy
powodujące brak gotowości hydrantów powinny być zgłoszone właściwym wydziałom oraz
powinny być uzgodnione z jednostkami straży pożarnej.
3.

Proszę o wystosowanie pisma do firmy wykonującej chodnik na ulicy Środkowej

w Jadownikach o wykonanie w ramach gwarancji naprawy zapadniętych fragmentów
chodnika.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w sprawie wystosowania apelu do mieszkańców
o utrzymanie czystości i porządku na posesjach w Gminie Brzesko. Następne dodał, aby
rozpropagować apel do mieszkańców Gminy, aby zaprzestali wypalania traw. Dodał również
aby zlikwidować forum na stronie brzesko.pl Mieszkańcy od miesiąca się dobijają, aby ktoś
im odpowiedział i w związku z tym czy jest sens aby to utrzymywać?!
Ad. 5. Zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, spytał - wiemy, że w ostatnich
tygodniach byliśmy poinformowani zwłaszcza przez media ogólnopolskie o niedobrej sytuacji
dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych oraz o ich niedostatecznej opiece przez instytucje
państwowe, samorządowe oraz sądowe. Skierował zapytanie do Dyrekcji MOPS w Brzesku:
czy nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrobił właściwy przegląd rodzin, które są pod
jego kuratelą lub pod nadzorem MOPS-u, szczególnie pod kontem zadbania o dobro dzieci na
terenie naszej Gminy?. Myślę, że takie sprawozdanie powinno się znaleźć na najbliższej sesji,
komisjach merytorycznych. Czy nasze rodziny są objęte właściwą opieką, czy dzieci, są w nich
bezpieczne?!
Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie zjazdu z autostrady. W niedługim czasie
zostanie rozpoczęty remont ul. Leśnej, dlatego mam prośbę do Pana Burmistrza, aby wystąpił
do Pana Starosty o właściwe zorganizowanie objazdu. Najprawdopodobniej objazd będzie
przez Rzezawę, nie mniej jednak mieszkańcy ulic: Leśnej, Wiejskiej, Konstytucji 3-Maja,
Gajowej, Kołłątaja muszą mieć zapewniony dojazd do swoich mieszkań.
Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Radny Jarosław Sorys, złożył serdeczne życzenia wszystkim sołtysom z Gminy Brzesko
z okazji przypadających w dniu wczorajszym Dniu Sołtysa, nie zapominając również

o Przewodniczących Osiedli. Podziękował za pracę oraz współpracę, życzył wiele satysfakcji
i zdrowia. Następnie poczęstował wszystkich słodkościami.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb oraz Burmistrz Brzeska Grzegorz
Wawryka, również dołączyli się do życzeń.
Ad. 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:
 Radny Adam Kwaśniak
Publicznego

– wspólne wnioski :Komisja Prawa, Porządku

i Promocji; Komisji Rewizyjnej; Komisja Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – z posiedzenia odbytego w miesiącu lutyKomisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Radna dodała, że
w sprawie projektu uchwały odnowy wsi Okocim, komisje wstrzymały się
z opiniowaniem pozytywnym ze względu na opinię zebrania wiejskiego i mam
nadzieję, że poprawki techniczne w planie zostały poprawione.
 Radny Kazimierz Sproski – ze wspólnego posiedzenia komisji: Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu; Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny; oraz z posiedzenia
w miesiącu luty;
 Radny Stanisław Góra- Komisja Finansowa;
 Radny Leszek Klimek- Komisja Rewizyjna, posiedzenie z miesiąca luty.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał co do przedstawionych
sprawozdań: Wiemy, że w najbliższym czasie, dojdzie do spotkania szefów gmin Związku
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji i uważam, że należy przegłosować wniosek
Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, aby Gmina Brzesko miała
6 reprezentantów w Związku. Zgłosił to jako formalny wniosek Radnych, prosił o ponowne
odczytanie wniosku i poddanie go pod głosowanie już jako stanowisko Rady Miejskiej w
Brzesku.
Następnie zapytał w sprawie przywrócenia linii autobusy Nr 9, aby ta linia kursowała do
Dworca PKP a nie na ul. Szczepanowską, na tzw. „Stację Łąki”. Czy jest jakiekolwiek
działanie, mówię o pozytywnym załatwieniu sprawy w kwestii zainstalowania przystanku
autobusowego przy dworcu PKP, tam gdzie znajdował już przez jakieś 50 lat?.
Burmistrz

Brzeska

Grzegorz

Wawryka,

umiejscowienia tam tego przystanku na dworcu PKP.

sprawdzamy

możliwość

prawną

Przewodnicząca Komisji GKOŚiR odczytała wniosek:
„Rada Miejska wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w czasie ponownej
dyskusji w temacie zatwierdzenia projektu Statutu Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, przedstawić stanowisko, iż Gmina
Brzesko winna mieć 6 reprezentantów w Zgromadzeniu Związku z uwagi na
większościowy kapitał posiadany w Spółce.”
Następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie w/w wniose.
Wniosek został przegłosowany. Głosowano 17 za, jednogłośnie.
Ad. 8. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od
ostatniej sesji.
Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej Jadwiga Kramer, odczytała
sprawozdanie z ostatniego posiedzenia komisji. (Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu).
Ad. 9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od
ostatniej sesji. Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. Pytania:
Radna Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie budowy boiska sportowego w Mokrzyskach
i Buczu. Czy uzyskano już pozwolenie na budowę, czy został już ogłoszony przetarg.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że postępowania są już w toku.
Natomiast oficjalnych umów nie ma jeszcze podpisanych. Do jednego boiska otrzymamy
dofinansowanie, natomiast boisko w Mokrzyskach jest na liście rezerwowej, lecz powinno
zostać dofinansowane, gdyż ceny na przetargach spadają.
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 nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że temat ten został dość szeroko
omówiony na komisjach. Zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania, bądź uwagi. Pytań brak.
Rada Miejska przyjęła do wiadomości informację na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy
w Gminie Brzesko.

Ad. 12. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym
bezpieczeństwa pożarowego i p/powodziowego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że temat ten został dość szeroko
omówiony i przeanalizowany na komisjach. Zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania, bądź
uwagi. Pytań brak.
Rada Miejska przyjęła do

wiadomości informację stanu bezpieczeństwa w Gminie

Brzesko, w tym bezpieczeństwa pożarowego i p/powodziowego.
Ad. 13. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że temat ten został dość szeroko
omówiony i przeanalizowany na komisjach. Zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania, bądź
uwagi. Pytań brak.
Rada Miejska pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii za 2012 r.
Ad. 14. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków
budżetowych przez organizacje pozarządowe.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że temat ten został dość szeroko
omówiony i przeanalizowany na komisjach. Zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania, bądź
uwagi. Pytań brak.
Rada Miejska pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie ze współpracy
i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe.
Ad. 15. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że temat ten został dość szeroko
omówiony i przeanalizowany na komisjach. Zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania, bądź
uwagi.
Radny Bogusław Babicz, ponownie zwrócił uwagę na estetykę posesji przy cmentarzu
komunalnym, przy ul. Jasnej w Brzesku. Jest tam działka, na której znajduje się rozpadająca
ruina domu. Proszę, aby zająć się od strony własnościowej, kto jest właścicielem tej posesji.
To jest tak rażące miejsce i widok tego. Zagraża również to niebezpieczeństwu.
Pytań brak.

Rada Miejska przyjęła do

wiadomości informację na temat stanu sanitarnego

i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów
zielonych.
Ad. 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie;
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał nad czym tak naprawdę będą głosować, ponieważ jak
sądzi większość radnych nie zna wyroku. Poinformował, że wyrok zawiera 10 stron, jeśli ktoś
chce się zapoznać to ma ze sobą wyrok. Jak można nad czymś głosować, jeśli się czego nie
czytało?! To nie jest już pierwszy raz taka sytuacja, w przypadku tej szkoły.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że nie do końca radny ma rację.
Przede wszystkim ten temat został omówiony na komisjach. Jest to formalnie uchwała do
podjęcia, w celu przekazania skargi kasacyjnej do NSA. Prowadziliśmy konsultacje z Urzędem
Wojewódzkim, Wydział Nadzoru Prawnego w Krakowie jakie podjąć działania. Jest to
kontynuacja wcześniejszych podjętych stanowisk.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, być może z wyrokiem nie wszyscy się
zapoznali, ja go przeczytałem od początku do końca. Sentencja wyroku jest taka, że chodzi
o tryb doręczenia, powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły. Odbywało się to
trybem administracyjnym a nie kodeksowym i to sąd zakwestionował. Po konsultacji Pana
Burmistrza z radcą prawnym z Nadzoru Prawnego UW w Krakowie, ustalono, że ta skarga
kasacyjna powinna nastąpić. Nadzór prawny UW w Krakowie stanął na stanowisku, że ten
tryb administracyjny był właściwym i dopuszczalny. By móc tą prawdę wyczerpać do samego
końca, ze strony przede wszystkim nadzoru prawnego, ponieważ oni nie mają takiej
możliwości jak my, to sami powinniśmy złożyć skargę kasacyjną.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w jaki sposób została przygotowana uchwała, sokor nie
ma uzasadnienia. Kto poniesie koszty, jeżeli zostanie odrzucona skarga kasacyjna?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, rozważaliśmy ten temat w Urzędzie
Wojewódzkim. Jeśli przyjąć tę interpretację to uchybienie jest naprawdę niewielkie. Wiemy
jakie jest niespójne prawo i przepisy.
Wiceprzewodniczący

Rady

Krzysztof

Ojczyk,

poinformował,

że

rzeczywiście

uzasadnienia nie ma. Poza tym, że znamy tę sytuację z szerokiego uzasadnienia przy
podejmowaniu uchwały jako odpowiedzi na skargę rodziców i wiemy nad czym ona polega.
Mam nadzieję, że to uzasadnienie jak będziemy wysyłać skargę kasacyjna to będzie ono
dołączone. Panie Naczelniku, dwója z minusem za brak tego uzasadnienia w materiałach dla
radnych. W tym przypadku uwaga radnego Bogusza jest zasadna.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał treść projektu
uchwały, dodając iż powinien się znaleźć paragraf trzeci o treści „Wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi Brzeska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej”, a dotychczasowy
paragraf trzeci zamieni się na paragraf czwarty.
Burmistrz Brzeska zgłosił to jako autopoprawkę. Następnie Wiceprzewodniczący
Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie autopoprawkę do przedstawionego
projektu uchwały. Głosowano 15 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Autopoprawka została
przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie projekt uchwały
wraz z autopoprawką. Projekt uchwały został uchwalony. Głosowano: 15 za, 1 przeciw,
2 wstrzymujących.

UCHWAŁA NR XXXIV/239/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie od wyroku WSA w
Krakowie;
/stanowi załącznik do protokołu/.
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Brzeska do
złożonego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały wraz
z autopoprawką, a następnie poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Głosowano 17 za, jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/240/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok
/stanowi załącznik do protokołu/.
3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały. Głosowano 18 za, jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/241/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.
4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że Pani A.N również w przedmiotowej
sprawie złożyła również skargę do Wojewody Małopolskiego. Wyjaśnił, iż Wojewoda
Małopolski nie znalazł podstaw, do tego aby uznać skargę jako zasadną.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały. Głosowano 17 za, jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;
/stanowi załącznik do protokołu/.
5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki;
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały. Głosowano 19 za, jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki;
/stanowi załącznik do protokołu/.
6)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy
Brzesko -"Teren przy szpitalu";
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał, czy w toku postępowania, były
wnoszone jakieś uwagi do tego planu?

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że nie było żadnych uwag w toku
do postępowania.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odczytał treść projektu uchwały
a Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały. Głosowano 18 za, jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru Gminy Brzesko -"Teren przy szpitalu";
/stanowi załącznik do protokołu/.
7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2013 roku;
Radny Adam Kwaśniak, poinformował, że ten program, w ubiegłym roku kosztował nas
82 529,46 zł. na wychwytywanie zwierząt przez BZK, ponad 24 tys. złotych a na utrzymanie
zwierząt w schronisku i opiekę weterynaryjną 53 tysiące złotych. Natomiast dokarmianie
zwierząt 309zł. jest to szokującą niską ceną przy 77 tysiącach złotych za łapanie i wywożenie
psów. Stwierdził, że taniej byłoby naszej gminie zakupić więcej karm i zaoszczędzić w ten
sposób. Przy zawarciu umowy z BZK mamy kilka kwot podanych. Wychwytanie jednego
pieska kosztuje 250zł, co uważam, że zachęca do tego, żeby łapać tych zwierząt jak najwięcej.
Niezrozumiała kwota jest dla mnie również za gotowość do podjęcia działań, 350 zł. na
miesiąc. Transport jednego zwierzęcia do schroniska wynosi 400 zł. więc taniej byłoby
zamówić taksówkę. Wyżywienie dzienne jednego psa w schronisku wynosi 4, 67 zł. myślę, że
jest to zbyt mała kwota do tego, aby godnie przetrzymały w tym schronisku. Wyjaśnił, że ze
statystyk które zostały przygotowane wychodzi na to, iż gdzieś się zapodziało 5 psów i jeden
kot. Co się z nimi stało, zostały wyłapane a nie oddane i nie wywiezione zostały do Nowego
Targu.
Kierownik Henryk Piela, ustosunkował się do wniosków i zapytań radnego.
Poinformował, że pytania były dość szczegółowe i nie jest w stanie odpowiedzieć na nie w tej
chwili, poprosił aby pytania były przygotowane na piśmie, ustosunkują się wówczas do
szczegółowych zapytań i przedstawionych statystyk. Dodał, że zaprasza radnego do wydziału,
przedstawią faktury. Z roku n a rok drastycznie wzrastają ceny za wyłapywanie i utrzymanie
bezdomnych zwierząt. Na przetargach nikt się nie zjawiał, dlatego połączyliśmy to zadanie
wraz z utrzymaniem terenów zielonych.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jeśli kontrolujemy tę sprawę,
to powinniśmy wiedzieć i posiadać wszystkie informacje. Czy kwota 82.000 tysiące złotych
nie jest zawyżona, jako forma „pompowania” tych pieniędzy w spółkę?.
Kierownik Henryk Piela, poinformował, że to są ceny w wyniku przetargu, nikt nie złożył
oferty oprócz BZK. To nie są kwoty z wolnej ręki.
Radny Edward Knaga, poprosił, aby zamknąć dyskusję w tym temacie.
Sołtys Józef Witek, poinformował, że problem jest spowodowany tym, iż jest brak
rozpowszechniania identyfikatorów dla psów.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odczytał treść projektu uchwały
a Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały. Głosowano 17 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący: przy 19 radnych obecnych na
sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/245/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2013 roku;
/stanowi załącznik do protokołu/.
8) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
Radna Maria Kucia, zapytała w sprawie podpisywania umów dot. wywozu odpadów
z właścicielami sklepów. Właściciele sklepów prosili mnie, aby objąć kontrolą właścicieli
sklepów, którzy wynajmują lokale w Brzesku. Nikt nie ma podpisanych umów na odbiór
śmieci. Śmieci są wyrzucane do koszy, które stoją na mieście.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że taką kontrolę wdrożymy. Jak
wdrożymy te uchwały dot. osób prywatnych to kolejnym etapem będzie wdrożenie uchwał
w sprawie podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców. Obejmiemy systemem wszystkich.
Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę śmieci z Mc Donalda. Widoczne są na terenie
miasta, jest to prawdziwe utrapienie- w związku z tym zaproponował, aby zwrócić się do
właścicieli, aby wystosowali kampanię do swoich klientów. Są odcinki drogi, gdzie nie ma
metra bez wyrzuconego gdzieś, pudełka lub papieru z Mc Donalda.
Radny Stanisław Góra, zwrócił się z zapytaniem do Prezesa BZK, w sprawie wykoszenia
poboczy.

Przewodniczący

Rady

Tadeusz

Pasierb

odczytał

treść

projektu

uchwały

a następnie poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowano 18 za,
jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/246/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.
9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX (208) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada
2012 roku 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; uwag brak.
Przewodniczący

Rady

Tadeusz

Pasierb

odczytał

treść

projektu

uchwały

a następnie poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowano 19 za,
jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/247/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX (208) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26
listopada 2012 roku 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;
/stanowi załącznik do protokołu/.
10) uchylenia uchwały Nr XXIX (209) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012
roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.
z o. o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
Przewodniczący

Rady

Tadeusz

Pasierb

odczytał

treść

projektu

uchwały

a następnie poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowano 19 za,
jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/248/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX (209) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26
listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej;
/stanowi załącznik do protokołu/
11) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie paragrafu drugiego, występuje powtórzenie
zapisu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że jest to w pewnym sensie
powtórzenie, lecz ma ono na celu wypuklenie tego terminu, na pewno nie zaszkodzi, by
został.
Radny Jarosław Sorys, czy po upływie tej opłaty, będą odsetki karne?
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, w przypadku ściągnięcia opłaty, stosuje się ordynację
podatkową. Będą doliczane odsetki, natomiast jest kwota minimalna od której nie ściąga się
tych odsetek.
Radny Edward Knaga, przedstawił sprawę odsetek w spółdzielniach mieszkaniowych.
Przewodniczący

Rady

Tadeusz

Pasierb

odczytał

treść

projektu

uchwały

a następnie poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Głosowano 19 za,
jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/249/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/
12) Określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;
Radny Jarosław Sorys, przedstawił swoje stanowisko oraz argumenty w sprawie odbioru
śmieci w sołectwach. Według radnego, odbiór oraz segregacja na wsi powinna być raz
w miesiącu. Poinformował, że wieś produkuje mniej śmieci, ponieważ mają swoje
kompostownie, prowadząc gospodarstwa, więc odpady są zagospodarowane a nie wyrzucane
do worka.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w nowym systemie mieszkańcy będą
otrzymywać darmowe worki do segregacji odpadów, odbiór będzie dwa razy w miesiącu.

Rozmawialiśmy z mieszkańcami sołectw, swoje stanowisko również prezentowali nam sołtysi
z naszej gminy. Wszyscy zgodzili się, by odbiór był dwa razy w miesiącu. Otrzymałem również
opinię z sanepidu. Według nich odbiór powinien odbywać się dwa razy w miesiącu.
Kalkulacja która została wykonana, nie jest po to aby zarobić, ale tak, aby nie dokładać,
natomiast przetarg i tak wszystko wyjaśni. Obecne stawki są naprawdę nie wysokie.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że być może za rok, bądź
za pół roku, jak już będzie po przetargu, warto będzie przeprowadzić analizę realizacji tej
uchwały, czy w danych punktach będzie trzeba w niej coś poprawić?. Należy jednak
podkreślić, że uchwały, które dziś przyjmujemy dla większości mieszkańców są korzystne, w
większości stawki są mniejsze i są one do przyjęcia. Następnie dodał, że musi zostać
przygotowana szeroka kampania informacyjna dla mieszkańców naszej Gminy związana z
nowym system odprowadzania odpadów, a także musi być ona powiązana z reedukacją w
zakresie segregacji śmieci i pokazywania szkodliwości ich spalania.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że zespół pracuje nad kampanią
informacyjną, będą przygotowane ulotki ze wzorem przykładowego wypełnienia deklaracji.
Chcemy wyjść na przeciw mieszkańcom, zorganizujemy w każdym sołectwie pomoc przy
wypełnianiu deklaracji.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odczytał treść projektu uchwały
a Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały. Głosowano 20 za, jednogłośnie, przy 20 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/250/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy
Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/
13) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Brzesko;
Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie wzoru deklaracji. Z uwagi na treść deklaracji a
w szczególności na tabelkę F- rodzaj odbieranych odpadów. Mieszkaniec będzie musiał
zostawić odpady posegregowane, tylko należy dać mieszkańcom czytelną informację
w postaci ulotki, co do odpadów segregowanych. Wiemy, że segregacja będzie podlegała
bieżącej kontroli. Mieszkańcy będą musieli powziąć informację, co to są te odpady
segregowane

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że na workach będą na pewno
napisy o sposobie segregacji. Natomiast opracowujemy ulotkę i myślę, że damy do
konsultacji Państwu na komisjach, gdy już będzie gotowa.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odczytał treść projektu uchwały
a Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały. Głosowano 17 za, jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/
14) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim;
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował jakie były postawione
wnioski na wspólnych posiedzeniach komisji. Plan ma być dla całej społeczności Okocimia, a
nie dla jednego stowarzyszenia. Jeden mieszkaniec na zebraniu wiejskim w Okocimiu
powiedział, że taka sprawa powinna być wcześniej omawiana i przedstawiona do konsultacji.
Mieszkańcy nie wiedzieli nad czym będą się decydować. Wiemy, że to była potrzeba chwili i
trzeba było to zatwierdzić, żeby stowarzyszenie mogło dostać dotację. Mój apel i wniosek
Panie Burmistrzu jest o to, aby również taki plan uwzględniający takie szerokie konsultacje,
tak jak to Radny Bogusz powiedział., miał miejsce nie tylko w Okocimiu, ale w innych
sołectwach Gminy. Plan się przedstawia mieszkańcom, organizacjom, stowarzyszeniom,
parafii do konsultacji. Każdy przedstawia swoje uwagi, następnie z tego tworzy się cały
dokument, zwołuje się radę sołecką i zatwierdza się go na zebraniu wiejskim po negocjacjach.
Taki to winno mieć tryb.
Radny Franciszek Brzyk, nie rozumiem Pana Wiceprzewodniczącego. W ramach LGD ten
załącznik, czyli plan odnowy miejscowości nie jest potrzebny. Natomiast składając wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego, ten plan jest potrzebny, dlatego prosiłem Państwa na
komisjach, aby zaopiniowali ten plan. Gdyby nie ten warunek w ramach naboru nie było by
dzisiaj tego tematu. W przypadku stosowania innych procedur do przedstawionego planu
Odnowy Wsi Okocim, tak jak to przedstawił Pan radny, mając na uwadze, że wcześniej były
opiniowane plany odnowy innych miejscowości to tryb ich przeprowadzania był taki sam jak
w przypadku Okocimia. Opracowując ten plan, posiłkowaliśmy się planami, które
zatwierdzaliśmy kilka lat temu. Teraz to jest tak, jak „z psem ogrodnika”, ktoś nie może
wziąść środków, nie może z nich skorzystać, a inni którzy mają jakieś pomysły i chcą działać

to nie mogą tego zrobić bo ktoś w tym przeszkadza. Był Pan na zebraniu sołeckim, wiemy, że
mieszkańcy przegłosowali ten plan świadomie i jednogłośnie. Sądzę, że Rada Miejska nie
powinna

uszczęśliwiać

na

siłę

poszczególnych

miejscowości

i dyktować im co mają robić. Natomiast zgodzę się z tym, że jeżeli plany rozwoju obszarów
wiejskich mają być jako załącznik, który zawiera poważną strategię, bo jest to konieczne
i potrzebne do uzyskania poważnych funduszy, to w tym wypadku należało by rzeczywiście
mieć dłuższy czas na opracowanie takiego planu a przede wszystkim
wykonanie i wtedy to ma sens.

środki na jego

Dlatego proszę Państwa o pozytywne zaopiniowanie

przedstawionego planu.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, czegoś nie rozumiem w tej wypowiedzi.
Ten projekt trafił pod obrady Rady ponieważ wymagają tego przepisy unijne. Na zebraniu
sołeckim nie zabierałem głosu, wysłuchiwałem tylko mieszkańców. Sami mieszkańcy mówili,
że nie wiedzieli co będzie przedmiotem tego zebrania i nie wiedzieli o co w tym chodzi. Na
zebraniu zostało to wyjaśnione. Jeden z panów bardzo mądrze to skomentował, że takie
rzeczy powinny być wcześniej omówione i społeczeństwo powinno zostać poinformowane.
Powiedział również, z czym się mieszkańcy zgodzili, że jeżeli jest już taki wniosek i środki
unijne są do wzięcia , to trzeba je wziąść. Nie zamierzałem w tej chwili dyskutować nad tym
projektem, bo to jest tylko jeden wniosek. Natomiast uważam, że taki plany odnowy wsi
należy zrobić, tak jak to robią inne gminy, a jeśli zmieniają się przepisy i regulacje to należy
je odnawiać, czy aktualizować. To jest proste i logiczne. Ta uchwała i ten wniosek został
skonstruowany podobnie jak wnioski pod place zabaw, ale to nie znaczy, że to rozwiązanie
jest do końca prawidłowe. Powiedziałem, że należy te plany poszerzyć i że takie plany
powinny mieć wszystkie sołectwa. W statutach sołectw jest powiedziane, że zebranie wiejskie
jest władne do zatwierdzania kierunków rozwoju wsi, do opiniowania planów i strategii
działania. Jeżeli tego dotychczas nie było, to być może dzisiaj jest czas, żeby o tym
porozmawiać i powiedzieć, że te plany nie muszą być kosztochłonne. Jak wcześniej
powiedziałem, te plany muszą wyjść od ludzi poprzez szeroką konsultację ze społeczeństwem.
Bardzo dobry przykład tego typu działania dał na komisji radny Bogusz. W tym co
powiedziałem nie było nic co by miało coś wspólnego z „psem ogrodnika”. Natomiast jeżeli
mamy w takiej formie i w takim stylu przedstawiony plan odnowy do zatwierdzenia, to
uważam, że należy to zrobić w sposób cywilizowany.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, uznał że niektóre uwagi są cenne i warto z nich
skorzystać na przyszłość.
Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że większość sołectw opracowała już plany
w 2008r., więc teraz już „musztarda po obiedzie” ponieważ środki się już kończą.
Radny Adam Smołucha, poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Zdrowia
i Oświaty, został przyjęty ten plan po omówieniu przez Radnego Franciszka Brzyka.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w imieniu
Burmistrza Brzeska. W załączaniu do uchwały, czyli w treści planu odnowy – zostały
zmienione na wniosek komisji w spisie treści, zmiana nazwy i przeliterowany również został
rozdział oraz w zasobach miejscowości nie opacznie pojawiło się Publiczne Przedszkole,
którego nie ma. W paragrafie pierwszym, tam gdzie jest wykropkowane należy wpisać
1/2013. Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie autopoprawkę.
Poprawki zostały przyjęte głosami 20 za, jednogłośnie przy 20 radnych obecnych na sali.
Przewodniczący

Rady

Tadeusz

Pasierb

odczytał

treść

projektu

uchwały

wraz z autopoprawką a następnie poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Głosowano 19 za, jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXIV/252/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim;
/stanowi załącznik do protokołu/

Ad.

17.

Ad

18.

Odpowiedzi

na

interpelacje

i

zapytania

radnych.

Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił następujących odpowiedzi:
Jarosławowi Sorysowi- w sprawie oświetlenia. Będziemy musieli w tym roku przejąć
wszystkie wiadukty na autostradzie i nowe rondo, poza węzłem autostradowym. Będą to
znaczne koszty dla budżetu. Jeśli uda mi się znaleźć pieniądze, wykonamy w tym miejscu
oświetlenie. W sprawie przeglądu hydrantów- te przeglądy są wykonywane, wiem, że w
ubiegłym roku dwa hydranty miały drobne usterki. Podejmiemy również i w tym roku
działania, zwrócimy się do RPWiK-u aby przeprowadzili kontrolę hydrantów. W sprawie
chodnika- w ramach tych prac takie działania poczynimy, aby w gwarancji taki chodnik był
wykonany.
Krzysztofowi Boguszowi- w sprawie niewypalania traw- taki apel był wystosowany przez
Komendanta Straży Pożarnej

i odczytywany w kościołach, na pewno nie zaszkodzi go

ponowić. Jeśli chodzi o forum, to podejmiemy działania, aby odpowiedzi zamieszczane były
szybciej niż dotąd, natomiast likwidować myślę, że nie ma sensu, ponieważ jest to dobra
forma kontaktu z mieszkańcami.
Krzysztofowi Ojczykowi- skieruję ten wniosek Pani Dyrektor MOPS-u, sam również
przychylam się o przygotowanie takiego sprawozdania.

Bogusławowi Babiczowi, w sprawie ul. Leśniej- wystąpiliśmy do starostwa, aby nam
przedstawili organizację ruchu. Jeśli otrzymamy taką informację to Państwa z tym
zapoznamy oraz mieszkańców Gminy.
Radny Adam Smołucha, poinformował, że brak jest oznaczeń, znaków iż jesteśmy na terenie
miasta Brzeska. Taka sytuacja jest od szpitala do ronda i zjazdu z autostrady, na ul. Leśnej
również.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest to droga powiatowa i na pewno
zwróci na to uwagę oraz przekaże ten wniosek do starostwa.
Radna Ewa Chmielarz, zwróciła uwagę na oznaczenia na autostradzie, przy zjeździe
w miejscowości Szarów. Twierdzi, że znak, który jest przy tym zjeździe wprowadza
w błąd gości, którzy jadą do Brzeska, informuje, że należy zjechać w tym miejscu na Brzesko.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że ten znak jest po to, aby tiry
i ciężarówki o odpowiednim tonażu, wiedziały, że muszą zjechać w tym miejscu aby móc
jechać do Brzeska, Tarnowa i dalej, ponieważ dalszy ciąg autostrady o tym tonażu jest
zakazany. Dodał, że radna ma rację, lecz dalej tuż przy skręcie jest znak, że dalej autostrada
prowadzi do Brzeska, Tarnowa.
Radny Stanisław Góra, poinformował, że znów brak jest obecności na sesji Pana
Wołczyńskiego z Zarządu Dróg Powiatowych.
Ad. 19. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę, dofinansowania do sterylizacji zwierząt na
przykładzie miejscowości Wołomin oraz„chipowania” zwierzaków. Poinformował, że nie są to
wysokie koszty, a szybkie były by efekty patrząc na koszty wywożenia zwierzaków do
schroniska.
Radny Stanisław Góra, poinformował, że należy znaleźć inne rozwiązanie w sprawie
piesków, radny Adam Kwaśniak ma racje. Należy popracować nad tym tematem na komisji
i wysunąć wnioski.
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Helena Jewuła, poprosiła,
aby pomóc jej w likwidacji parkingu i przystanku dla busów przy Domu Nauczyciela. Dodała,
że będą wykonywać remont i odwodnienie budynku. Poprosiła, aby zlikwidować ławkę przy
budynku, gdzie przesiadują nietrzeźwi.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, żeby podjeść do urzędu,
przedyskutujemy, poszukamy pewnych rozwiązań. Ten przystanek na pewno gdzieś musi być,
ponieważ sporo osób korzysta z niego.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik, przedstawił sprawę dofinansowania z Urzędu
Wojewódzkiego, programu „Małopolskie Remizy”. Przez cztery lata nie korzystaliśmy z tych
środków, można było by się postarać w tym roku dla naszej Gminy pozyskać pieniądze.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że nie korzystaliśmy z tego
programu ponieważ nie mieliśmy uregulowanych spraw własności remiz, to było główną
przyczyną. Obecnie przejmujemy remizy, natomiast część dalej nie jest gminy.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, odczytał następujące pisma:
- pismo w sprawie odpowiedzi na apel Rady Miejskiej, od Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska oraz z Urzędu Marszałkowskiego.
Ad. 20. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz
Pasierb zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień
14 marca 2013 r.
Obrady trwały od godz. 9:00 :00 do godz. 12:40

Protokołowała
Joanna Szczepka

