P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/ 2013
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
26 czerwca 2013 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Tadeusz Pasierb.
W sesji udział wzięło 21 radnych:
1. Babicz Bogusław,
2. Bogusz Krzysztof,
3. Brzyk Franciszek,
4. Chmielarz Ewa,
5. Gawiak Jerzy,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Knaga Edward,
10. Kucia Maria,
11. Kwaśniak Adam,
12. Lubowiecka Anna,
13. Mrówka Halina,
14. Ojczyk Krzysztof,
15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna,
16. Pasierb Tadeusz,
17. Smołucha Adam,
18. Sproski Kazimierz,
19. Strojny Paweł,
20. Sorys Jarosław,
21. Wyczesany Piotr.
Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg.
załączonych list obecności, oraz :
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
3. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb otworzył obrady XXXVIII Sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów,
kierowników i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji
uczestniczyło 21 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej 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.
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Przedstawił projekt porządku obrad sesji:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 maja 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. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
10. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie
Brzesko.
11. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko – MPK i MZGM.
12. Informacja nt. stanu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Brzesko za rok 2012;
2) absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko
za rok 2012;
- odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
- dyskusja.
3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;
4) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
5) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania
za inkaso;
6) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
7) uchwalenia ” Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach
2013-2015”;
8) wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego;
9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
10) opinii dotyczącej dalszego funkcjonowania budynku dworca PKP w Sterkowcu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad są poprawki? – uwag radnych
brak.
W tym miejscu Przewodniczący RM Tadeusz Pasierb złożył podziękowania dla
zaproszonych na sesję strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2059 w Brzesku im. płk. Andrzeja
Hałacińskiego, którzy bez chwili wahania stanęli na wezwanie burmistrza i przez kilkanaście
godzin ciężko pracowali pomagając mieszkańcom Jadownik po ostatniej powodzi. W czasie
sesji grupa strzelców otrzymała podziękowania i dyplomy z rąk burmistrza Grzegorz Wawryki.
Młodzież zrzeszona w Związku Strzelców od lat czynnie włącza się w życie gminy - mówił
burmistrz. Mogą być dobrym przykładem dla swoich rówieśników, dlatego należą im się słowa
wielkiego uznania.
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Następnie Burmistrz Grzegorz Wawryka złożył podziękowania wszystkim sołtysom,
radnym, pracownikom UM, za pomoc mieszkańcom sołectw Gminy Brzesko którzy ucierpieli
w czasie ostatniej nawałnicy w dniu 21 czerwca br. i wręczył podziękowania.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 maja 2013 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 maja 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 19 za, jednogłośnie - Protokół został przyjęty.

Ad.4. Interpelacje radnych.
Interpelacje zgłosili radni:
Radna Maria Kądziołka
1. Anomalia pogodowe z jakimi mamy do czynienie w ostatnich latach, pokazują jak
bardzo zaniedbana została sfera spraw związanych z melioracją: niedrożnymi
przepustami, zasypanymi rowami etc. etc. Wielu nieszczęściom można by zapobiec,
czy można by je zminimalizować, gdyby na bieżąco wykonywane były prace
konserwatorskie, gdyby sprawdzano i nadzorowano właściwy stan przepustów,
kanalizacji burzowych, rowów, tak przydrożnych, jaki i ewidencyjnych.
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż tak wielkiej ilości wody jaka spada w ciągu
jednej godziny podczas nawałnic i burz nie są w stanie odebrać żadne urządzenia, ale
można doprowadzić do tego, aby zminimalizować skutki takiego stanu rzeczy.
Mając powyższe na uwadze wnoszę do Pana Burmistrza oraz Rady Miejskie o pilne
rozważenie następujących kwestii:
 Powołania Spółki Wodnej, która odpowiadałaby za stan rowów
ewidencyjnych na terenie naszej gminy;
 Dokonania przeglądu i naprawy przepustów przy drogach gminnych;
 Zobowiązanie zarządców pozostałych dróg do dokonania przeglądu i
naprawy przepustów przy drogach, które są w ich zarządzie;
 Sprawdzenia nowo wykonanych przepustów przy drogach (wykonanych
mniej więcej w ostatnich 10 latach), gdyż jak pokazuje dzisiejsza
rzeczywistość średnice przepustów przy pracach modernizacyjnych
(remontowych) zostały zmniejszone, co powoduje w obecnej chwili
zalewanie posesji, dróg itd. Przykłady takie możemy mnożyć.
 Zobowiązania zarządców dróg do likwidacji wałów ziemi z trawą, jakie
utworzyły się pomiędzy jezdniami, a rowami, które skutecznie
uniemożliwiając spływ wody do rowów i powodują zalewanie posesji
i dróg.
 Zobowiązania odpowiedzialnego za stan instalacji burzowej do jej
sprawdzenia i utrzymywania jej w należytym stanie.
Musimy doprowadzić do tego, aby zostały podjęte kompleksowe działania
związane z przywróceniem stosunków wodnych do „normalności”, aby uchronić
naszych mieszkańców przed zniszczeniami i stratami jakie ponoszą, a czasami tracą
oni dorobek całego życia. Nie wspomnę tutaj o zniszczeniach w infrastrukturze
technicznej, które idą w miliony złotych.
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2. Druga interpelacja dotyczy kiosku, który stoi na ul. Kościuszki, przy bloku Nr 64
(przy Kinie „Bałtyk”).
W imieniu mieszkańców Os. Kościuszki, a w szczególności bloku Nr 64 obok
Kina „Bałtyk” proszę o usunięcie, starego drewnianego kiosku, szpecącego
otoczenie. Kiosk ten od wielu, wielu lat jest nie użytkowany, straszy swoim
wyglądem i nie stanowi on wizytówki dla naszej Gminy.
Radny Piotr Wyczesany zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu
kompleksowe opracowanie systemu chroniącego mieszkańców miejscowości Bucze przed
cyklicznym zalewaniem wodą. Po przekazaniu do użytku Autostrady A4 zostały
w znacznym stopniu zmienione stosunki wodne funkcjonujące na naszym terenie. Duża
cześć wody została skierowana do rzeki Uszewka przepływającej przez miejscowości
Kosiarnia oraz Bucze. Muszę w tym miejscu nadmienić iż infrastruktura do której ta woda
została skierowana nie została zmodernizowana w taki sposób, aby mogła przyjąć duże
ilości wody spływające do naszej miejscowości. W ostatnim okresie zarówno po
wzmożonych opadach jak również po normalnym opadzie następuje podnoszenie się
poziomu wód co powoduje zalewanie drogi powiatowej na odcinku od granicy miejscowości
do posesji Państwa Pleszyńskich oraz drogi gminnej na odcinku ulicy Grądzik. Wysoki
poziom wody w rzece powoduje tzw. cofkę co w konsekwencji prowadzi do znacznego
podniesienia wody w rowach melioracyjnych, które zalewają posesje i drogi. W ostatnim
czasie opisane przypadki wystąpiły czterokrotnie.
Mam nadzieje, że ujarzmienie takiej rzeki jak nasza Uszewka nie będzie stanowiło dla
odpowiednich służb większego problemu. Rzeka ta przepływa przez tereny gminne na
których możliwe będzie wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych dających
bezpieczeństwo mieszkańcom podczas wystąpienia opadów deszczu. Mając na uwadze iż
anomalie pogodowe występują bardzo często proszę problem potraktować bardzo
poważnie.
Radna Anna Lubowiecka
W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o uregulowanie odcinka rowu wzdłuż
ul. Źródlanej zgodnie z ustaleniami jakie zapadły na spotkaniu w terenie z przedstawicielami
Urzędu w dniu 14 maja i w związku z tym proszę o zabezpieczenie dodatkowych,
brakujących środków na ten cel. Wspomniany rów odprowadza wody opadowe z rozległego
obszaru, a więc z terenów położonych przy drodze powiatowej tj. z ul. Parafialnej,
św. Stanisława, jak również z terenów przy drogach gminnych tj. ul. Gibałówka,
ul. Źródlanej, z części ul. Lubomirskiego, ul. Pielgrzymów. Obecnie włączone zostały
dodatkowo rowy od strony autostrady. Pragnę podkreślić, iż rów na całej długości wymaga
natychmiastowego koszenia. Problem potęguje rozpoczęte i wciąż nie zakończone prace
związane z odwodnieniem autostrady. Kolejną sprawą jest stan rowów wzdłuż dróg
powiatowych. Wszystkie główne drogi przebiegające przez Szczepanów – ul.
Stojałowskiego od strony Wokowic, ul. Podlesie od Sterkowca, ul. Jana Długosza są
zalewane i nieprzejezdne po każdej ulewie, ul. św. Stanisława ze ślepymi rowami na odcinku
od kościoła po cmentarz, co skutkuje zalewaniem drogi i przyległego terenu w tym ośrodka
zdrowia, teren firmy MARPOL w rynku zamienia się w rwącą rzekę. Począwszy od 2007
roku wystosowałam do zarządcy wspomnianych dróg wiele pism – rezultaty prawie żadne
i kończy się zwykle na doraźnych działaniach, jak w ostatnim czasie. Na podstawie
niezliczonych interwencji mieszkańców proszę w ich imieniu o skierowanie do zarządcy
stosownego pisma zwracającego uwagę na ten stan rzeczy. Czas, żeby wreszcie ktoś pochylił
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się nad problemem, który dotyka wszystkich miejscowości i zaczął go stopniowo
rozwiązywać.
Radny Jarosław Sorys
1. W związku z nawałnicą jaka miała miejsce na terenie Gminy Brzesko proszę
o informacje nt. usuwania jej skutków. ( zapewnienie bezpieczeństwa, przejezdność
dróg, udrożnienie rowów, przepustów, inf. dotycz. podtopionych placówek
oświatowych.)
2. Proszę o rozważenie możliwości zastosowania preparatów przeciw komarom do
rozpylenia na terenach dotkniętych zalaniem. Jest to ważny temat. Zalane tereny to
doskonałe środowisko do ich rozmnażania.
3. W związku z pilną potrzebą regulacji Grodnej, jak również rozwiązaniem problemu z
odwodnieniem końcowego odcinka ul. Wschodniej proszę o podejmowanie wszelkich
starań o pozyskanie środków na te cele. Przebudowa zniszczonej kanalizacji burzowej
przy ul. Szkolnej to również temat ważny i pilny.
Radna Ewa Chmielarz złożyła podziękowania wszystkim radnym i Burmistrzowi Brzeska
za okazane wsparcie i udział w uroczystościach pogrzebowym zmarłego taty.
Radna Halina Mrówka – w imieniu mieszkańców i dzieci podziękowała Burmistrzowi za
wykonanie placu zabaw dla dzieci na ul. Świerkowej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał czy znana jest już
przybliżona kwota strat jakie poniosła Gmina Brzesko w czasie nawalnego deszczu jaki
nawiedził nasza gminę w dniu 21 czerwca br?. W dniu wczorajszym z wypowiedzi pana
Wojewody było słychać wahanie, czy Gmina Brzesko może w ogóle liczyć na pomoc
finansową gdyż uzależnił ją od 5 % progu dochodu Gminy Brzesko. Wydaje mu się, że
uzależnianie pomocy w takich przypadkach od dochodu gminy jest chyba trochę nie na
miejscu. Radny zaproponował, aby podjąć na dzisiejszej sesji stanowisko RM do Wojewody
by taką pomoc naszym mieszkańcom udzielił.
Radny Adam Kwaśniak zapytał jak wygląda pomoc powodzianom i kto z nich może liczyć
na pomoc finansową. Radny poprosił o wyrażenie opinii przez UM w sprawie dot. sposobu
wykonania kanalizacji sanitarnej na ul. Uczestników Oporu w Brzesku.
Radny Piotr Wyczesany – zapytał czy gmina planuje podjąć jakieś czynności mające na
celu zwalczanie plagi komarów, które po ostatniej powodzi bardzo się namnożyły i są nie do
zniesienia powodując tym samym uciążliwość dla mieszkańców.
Radny Bogusław Babicz ustosunkował się do swoich przedmówców w sprawach dot.
zwalczania komarów, które roznoszą wiele chorób, szczególnie u dzieci. Kilka lat temu były
przeprowadzane z samolotów opryski środkami owadobójczymi, radny zapytał czy byłaby
tera możliwość by takie opryski zostały wykonane.
Burmistrz Brzeska odpowiedział na zapytania radnych dot. spraw powodziowych.
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Jeśli chodzi o zapytania radnego Ojczyka to nie Pan Wojewoda wymyślił 5 % próg
dochodów tylko obowiązują przepisy które mówią, że samorząd
może otrzymać
dofinansowanie jeśli wysokość strat w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach
indywidualnych przekracza 5 % planowanego dochodu własnego gminy
za rok
poprzedzający. My prawdopodobnie ten wskaźnik przekroczymy, a szacowanie strat trwa.
Burmistrz przybliżył jak weryfikuje straty MOPS i pozostali. Nie mamy jeszcze informacji
w jakiej wysokości mogą być środki i czy w ogóle będą, dlatego też nasze informacje dla
mieszkańców były ostrożne w tym zakresie. Pracownicy Urzędu szacują straty
w infrastrukturze komunalnej, zostali również zmobilizowani dyrektorzy szkół by swoje
straty oszacowali.
Te wszystkie szacunki zostaną ponownie zweryfikowane i wszystko wskazuje na to, że ten
procent przekroczymy.
My jako gmina występujemy do wojewody, wojewoda do ministerstwa, aby nasza gmina
została wpisana na listę gmin którym ta pomoc się należy. Te dane jak najszybciej zostaną
przekazane do UW. W chwili kiedy będzie potwierdzenie od wojewody, że środki
otrzymamy do wówczas MOPS będzie szacował i tą pomoc wypłacał.
Na odkomarzanie w latach poprzednich otrzymaliśmy środki finansowe z budżetu państwa.
Odkomarzanie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych teraz wiemy, że takich pieniędzy nie
będzie, a nie chcemy obiecywać czegoś co nie będzie możliwe do zrealizowania.
Następnie burmistrz przedstawił radnym jakie zostały podjęte działania służb ratowniczych
i pracowników UM, celem udzielenia pomocy zalanym mieszkańcom w Jadownikach,
Brzesku i tych miejscach, gdzie taka pomoc była potrzebna. Burmistrz przedstawił wyniki
rozmów z Panem Dyrektorem WZMiUW w Krakowie w temacie czyszczenia i regulacji
potoku Grodna w Jadownikach, który wyrządził najwięcej strat mieszkańcom.
Należy dalej kontynuować działania mające na celu udrożnienie rowów melioracyjnych,
przepustów drogowych, bo mieszkańcy mają tego świadomość, że sytuacja może się
powtórzyć.
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w sprawie zalewania wodami opadowymi
niektórych miejscowości przez autostradę. Na spotkaniu był obecny Dyrektor Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad, gdyż w poprzednich tygodniach kiedy opady deszczu nie były
jeszcze tak intensywne, parokrotnie Mokrzyska i Bucze zostały zalewane i to nie przez wody
z opadu deszczu tylko z rzeki Uszewki, która zalała wiele dróg gminnych i powiatowych.
Trudno przewidzieć jaki będzie efekt tego spotkania, ponieważ oni nie są w stanie
przebudować kilku km dróg. Zaproponowaliśmy im inne rozwiązania jak np. budowa
zbiorników, które zatrzymają wodę z autostrady, choć na chwilę. Okazało się, że ta ilość
wody z terenów przez które dzisiaj przebiega autostrada spływa bardzo szybko i cieki wodne
nie są w stanie tej wody tyle przyjąć. Jednego dnia zalewało Mokrzyska a drugiego Bucze,
gdzie w poprzednim czasie nigdy takich podtopień nie było. Również w czasie tego
spotkania poruszyliśmy temat odwodnienia drogi nr 4 w miejscowości Jasień. Kilka lat temu
droga nr 4 została przebudowana i od tego czasu zostaje cyklicznie podtopiona ul. Klonowa
w Jasieniu. Dyrektor GDDPiA stwierdził, że jeżeli gmina opracuje jakieś rozwiązania
w tym zakresie to są otwarci by te wody chociaż w części zniwelować. Na tym spotkaniu
byli obecni również sołtysi tych sołectw gdzie przebiega autostrada, zgłaszali swoje uwagi
byli obecni również mieszkańcy, którzy potwierdzili czego skutkiem są te podtopienia.
Niezbędne działania w zakresie prowadzenia dalszych prac związanych z regulacją potoku
Grodna i innych spraw powodziowych zostały podjęte i oczekujemy na ich realizację, mamy
zapewnienia, że prace będą kontynuowane. Im więcej będziemy naciskać i mówić to jest
szansa, że te działania będą prowadzone.
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Radna Maria Kucia w imieniu mieszkańców ulic: Mieszka I i Chrobrego zawnioskowała
o wyczyszczenie i wyregulowanie rowów i przepustów drogowych na tych ulicach. Gdyby
rowy i przepusty były wyczyszczone to na pewno ul. Piastowska nie zamieniłaby się
w rwący potok.
Burmistrz odpowiedział, że prowadzone tam były działania w zakresie udrożnienia
przepustu i jego przebudowy, ale niestety nie uzyskaliśmy zgód od mieszkańców. W całym
mieście jest kilka takich newralgicznych miejsc, gdzie kanalizacja jest uszkodzona,
niedrożna lub wymaga przebudowy, jednak są to nakłady finansowe rzędu kilkuset tysięcy
złotych. Może uda nam się w przyszłości pozyskać środki finansowe na przebudowę, jednak
źle się stało, że w latach poprzednich powstawały budynki mieszkalne w miejscach
zalewowych i były to budynki posadowione nisko.
Po powodzi w roku 2010 nie uzyska się już pozwolenia na budowę w terenach zalewowych
i osuwiskowych.
Radny Leszek Klimek stwierdził, że w niektórych przypadkach mieszkańcy są sami winni
i do tego jeszcze podtapiają innych. Radny podziękował pracownikom UM, Burmistrzowi,
Panu Koczwarze, który zaangażował się w czyszczenie rowów z drzew i konarów, za
wykonanie wszelkich prac i pomoc dla zalanych mieszkańców. Tak rowy przydrożne
i przepusty należą do mieszkańców i mieszkańcy winni je utrzymywać w czystości, a nie
zaśmiecać, bo tym samym zatapiają sąsiadów.
Przewodniczący Tadeusz Pasierb poparł radnego Klimka, przedstawił swoje wnioski
i spostrzeżenia z wizji przeprowadzonej na terenie Jadownik i potoku Grodna, gdzie
mieszkańcy sami zaśmiecają brzegi potoku, betonują je i tym samym zawężają koryto
potoku co przy nawalnym deszczu powoduje podtopienia i zalewania. Można to wszystko
sprawdzić, koryto rzeki jest znacznie zawężone i przesunięte i to jest jedna z przyczyn
zalewania budynków.
Radny Adam Smołucha złożył podziękowania straży pożarnej za pomoc w ratowaniu
szpitala w czasie nawalnego deszczu piątkowego, gdzie piwnice budynku zostały znacznie
podtopione.
Ponadto radny zawnioskował, aby oznakować teren zielony wokół Centrum Bibliotecznego
i na pozostałych terenach zielonych w mieście dla właścicieli psów o sprzątaniu po swoim
psie. Jeżeli tego nie uczynimy to te tereny ulegną całkowitej dewastacji.
Przewodniczący Tadeusz Pasierb stwierdził, że tabliczki informacyjne winny być
ustawione na terenach zielonych w mieście, winny być ustawione również kosze i przy nich
specjalne pakiety należy powiesić, by właściciel psa mógł po nim posprzątać. W chwili
obecnej jesteśmy na etapie edukacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poparł wypowiedzi swoich
przedmówców dot. potrzeby ustawienia tabliczek i koszy na śmieci z pakietami dla psów na
terenach zielonych w mieście.
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Wracając do podstopień w naszej gminie, kto temu zawinił jest dość oczywiste, mieszkańcy
odczuli to i nie ma gdybać co by było gdyby. Jako przykład radny podał sprzedaż działek
budowlanych wzdłuż ul. Piastowskiej gdzie sprzedany teren był naturalną zlewnią wód,
a teraz tam stoją domy. Mieszkańcy ul. Piastowskiej niejednokrotnie w rozmowach
zastanawiali się kiedy przyjdzie taki czas, że te domy normalnie zaleje. Przypuszcza, że
żadnego większego przepustu nie uda nam się tam zrobić bo tej wody z południowej strony
Okocimia nie da się w jedną rurę nawet o największym przekroju zebrać. Jeżeli ten fakt
powstał kilkanaście lat temu to niestety, ale są winne również władze miasta, że wydały
zgodę lokalizacyjną na wybudowanie w tym miejscu domów jednorodzinnych, a sami
mieszkańcy nie wnieśli uwag to teraz te domy są wielką tamą dla tej dużej zlewni.
Radny Edward Knaga - radny stwierdził, że po ostatnich wydarzeniach pogodowych jakie
miały miejsce w naszej gminie nam jako gminie jest potrzebna bardzo dobra mapa, gdzie są
najbardziej newralgiczne punkty zalewowe i należy zwracać na nie jak największą uwagę.
Radny zwrócił uwagę na przepływające potoki ul. Wiejską, gdzie w jednym miejscu
spotykają się w jedną zlewnię i szerokość tych potoków normalnie wynosi 70 cm, a w dniu
nawałnicy sięgała 6 metrów. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Miasta Brzeska jest
obliczony prawie na 200% średnich opadów miesięcznych i tak odprowadza się wody,
a musimy się przygotować, że niekiedy tak jak ostatnio spadło tyle wody co w ciągu
4 miesięcy i to w przeciągu jednej godziny.
Nie zapobiegniemy temu bo nikt z nas tego nie przewidzi, ale trzeba robić foldery.
Winniśmy zadbać o udrożnienie rowów, pogłębienie ich i za zaniedbania 25 letnie należy
komuś zapłacić. Należy te prace wykonać w szybkim czasie, bo niestety pamięć ludzka jest
krótka i potem mogą być problemy z wyrażeniem zgody na wykonanie prac.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że uwagi radnego są bardzo cenne, ale należy
wiedzieć, że do roku 1994 były budowane budynki mieszkalne bez pozwolenia, w terenach
zalewowych, a sprzyjały temu warunki atmosferyczne. Od początku lat 70-tych przez
kilkanaście lat nie było tak intensywnych opadów. Powódź w roku 1997 była pierwszym
ostrzeżeniem i od tego roku niewiele zrobiono, aby zabezpieczyć nasz kraj przed
zalewaniem. W roku 2010 zaczęto mówić o zapobieganiu, ale tak naprawdę nie zaczęto
budować żadnych zbiorników retencyjnych. Tutaj jest bardzo potrzebna współpraca
z mieszkańcami. W wielu przypadkach rowy i przepusty mogą ochronić mieszkańców przed
zalaniem, ale brak jest większości zgód na to, aby te rowy pogłębić czy udrożnić. Często jest
taka sytuacja, że projektujemy co ochroni dwa lub trzy budynki mieszkalne, a koszt tego jest
rzędu kilkaset tysięcy złotych. Wszystko zależy od dobrej woli mieszkańców.
Burmistrz przedstawił ustalenia ze spotkania w sprawie ul. Klonowej w Jasieniu.
Radny Krzysztof Bogusz poinformował, że w powiecie tarnowskim takie mapy cyfrowe
terenów zalewowych są wykonane i w przypadku potoku Grodna można się zwrócić do
odpowiednich służb, aby wypracowały takie rozwiązania, abyśmy wiedzieli czego się można
spodziewać przy nadmiernych opadach. Radny poparł interpelacje radnej M. Kądziołka dot.
powołania na terenie Gminy Brzesko Spółki Wodnej do wykonywania wszelkich prac z tym
związanych.
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Ad.6 Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
Sołtys Bucza Stanisław Milewski w imieniu mieszkańców sołectwa Bucze podziękował
Burmistrzowi i radnym za przeznaczenie kwoty pół mln złotych na remont mostu w Buczu
na rzece Uszewka. W chwili obecnej w czasie nawalnych opadów deszczu rzeka płynie
spokojnie i nie zalewa okolicznych budynków, pojawił się jednak inny problem tj. zalewania
budynków i podtopienia wodami z autostrady. Sołtys podziękował Komendantowi Straży
Pożarnej w Brzesku za dobrą współpracę i pomoc oraz Burmistrzowi Brzeska za pomoc
mieszkańcom udzieloną w czasie podtopień. Mieszkańcy mogli tak na Burmistrza, jak i na
służby UM liczyć dzień i noc.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik poinformował, że wielkim zagrożeniem dla sołectwa
Wokowice okazał się spływ wody z autostrady. Autostrada zakłóciła w znacznym stopniu
stosunki wodne. Do małej rzeczki Uszewki zostało włączonych 8 rowów odprowadzających
wody z autostrady. Rzeka nie może sobie z taką ilością wody poradzić, dlatego przy
niewielkich opadach zostają zalewane budynki mieszkalne. W dniu wczorajszym zostało
zorganizowane przez burmistrza spotkanie z GDDKiA i przedstawiliśmy te sprawy jak
należy szybko poprawić sytuację by zmniejszyć szybko ilość wód wpływających do tych
małych rzek. Prosi burmistrza, aby zrobić wszystko by znaleźć środki finansowe na dalszą
regulację rzeki Uszewki w Wokowicach. Następna nie cierpiąca zwłoki jest sprawa rowów
i przepustów przy drogach powiatowych. W żaden sposób nie możemy się dogadać
z powiatem w sprawach czyszczenia mostków i przepustów przy drogach powiatowych.
Mostki zostały zasypane, są niedrożne, woda z nich nie odpływa i posesje zostają zalewane.
Pan sołtys
Wokowice.

poprosił również o przeprowadzenie odkomarzania na terenie sołectwa

Do wszystkich zapytań odniósł się Burmistrz Grzegorz Wawryka.
Przedstawił ustalenia jakie zostały zawarte na spotkaniu z GDDKiA mamy nadzieję, że
dyrekcja podejmie działania, bo w wyniku wybudowania autostrady znacznie zmieniły się
stosunki wodne, wody jest dużo więcej i GD winna finansowo uczestniczyć w przebudowie
tych lokalnych cieków wodnych.
Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider – przypomniał, że 3 lata minęły od ostatniej powodzi
i zmarnowaliśmy ten okres, przynajmniej w zakresie zmiany świadomości mieszkańców
w poprawie drożności rowów melioracyjnych, wręcz jest jeszcze gorzej ponieważ
utwierdziliśmy ich w przekonaniu, że można nic nie robić i nie ponoszą za to żadnej
konsekwencji. W wydziale rolnictwa UM, który jest odpowiedzialny za nasze
bezpieczeństwo powodziowe sprawami tymi zajmuje się jedna osoba. Czyż nie parodia jest,
że np. w Biurze Promocji kilka razy więcej osób. Sołtys ma nadzieję, że sprawa powołania
Spółki Wodnej powinna być definitywnie i ostatecznie rozwiązana, niekoniecznie poprzez
utworzenie nowej spółki tylko dołączenie się do już istniejącej.
Sołtys Sterkowca Józef Witek stwierdził, że intensywny opad deszczu pokazał nam, gdzie
są newralgiczne punkty, gdzie należy coś poprawić.
Pan sołtys zwrócił uwagę komendantowi policji na szerzący się wandalizm na placu zabaw
w Sterkowcu i niszczone znaki drogowe. W naszej prasie winien ukazać się artykuł
mówiący o tych sprawach, byśmy mogli go wywiesić na tablicach ogłoszeń do publicznej
wiadomości.
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Radny Stanisław Góra podziękował służbom UM, policji, straży pożarnej za pomoc
mieszkańcom w czasie ostatniej powodzi.
Radny nawiązał do tematu pilnej potrzeby koszenia traw na poboczach i rowach
przydrożnych, wycinania drzew w pasie drogowym i egzekwowania od mieszkańców
wykonywania rowów przydrożnych bo w przeciwnym wypadku będziemy się topić.
Radny Leszek Klimek w imieniu mieszkańców sołectwa Jasień posiadających prywatne
drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, którymi w tej chwili nie da się przejechać bo
zniszczyła je woda, prosi Burmistrza, aby w jak najszybszym czasie dostarczyć im kruszywo
na wyrównanie tych dróg, pomóc im, bo sami nie są w stanie tego dokonać.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że z tym może być problem, bo są to drogi
prywatne, a na takie drogi nie możemy środków przekazywać. Często jest taka sytuacja, że
jeśli droga prywatna prowadzi do kilku domostw, to jest przekazywana na majątek gminy,
regulowany jest jej stan prawny i gmina ją remontuje i utwardza.
Radny Jarosław Sorys zwrócił się z prośbą do Burmistrza o pomoc i interwencje
w Zakładzie Gazownictwa i przeprowadzenie kontroli gazociągu na terenie sołectwa
Jadowniki, który w czasie ostatniej powodzi bardzo ucierpiał i był nawet przypadek
rozszczelnienia tego gazociągu w jednym miejscu.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że zostanie w najbliższym czasie zwołane
spotkanie odpowiednich służb i ten wniosek zostanie jak najszybciej zrealizowany.
Radny Jarosław Sorys nawiązał do wcześniejszej dyskusji dot. pozyskania zgód
mieszkańców na wejście w teren, aby udrożnić rowy czy przepusty drogowe , koryto potoku
Grodna. Te prace należy wykonywać jak najszybciej, bo pamięć ludzka jest ulotna i potem
może być problem z pozyskaniem zgód na wejście w teren.
Pan sołtys zawnioskował również o zwrócenie się do GDDKiA o pogłębienie, poszerzenie
i konserwacje rowu odwadniającego DK nr 4 po północnej stronie ulicy zlokalizowanego
w pobliżu posesji przy ul. Krakowska 7. Rów przy DK jest szerszy niż w dolnym biegu
powodując spiętrzenia, podtopienia posesji i pól.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan sołtys Jarosław Sorys serdecznie podziękował
wszystkim, którzy spieszyli z pomocą mieszkańcom Jadownik poszkodowanym w wyniku
nawałnicy jaka miała miejsce w godzinach nocnych 21 czerwca. Pierwszy dzień lata 2013r.
okazał się dla wielu z nas kolejną od 97 r. powodzią, tym razem niestety najbardziej dotkliwą.
Ze wstępnych ustaleń wynika że zalanych i podtopionych zostało ponad 100 budynków
mieszkalnych, budynki gospodarskie, garaże. Woda zniszczyła drogi, chodniki, przepusty,
ogrodzenia, dojazdy do domów, pól, nie oszczędziła budynków Szkoły Podstawowej Nr 1
i Przedszkola powodując ich podtopienia i niszcząc obejścia. Dziękuję za całodobową
kilkudniową pomoc sztabowi powołanemu przez p. Burmistrza, Panu Burmistrzowi,
pracownikom UM. Dziękuję strażakom, policji, wszystkim służbą niosącym każdą pomoc
mieszkańcom Jadownik, również tym wszystkim którzy oferowali pomoc - tego się nie
zapomina będziemy pamiętać! Dziękuję Panu Borowskiemu Dyrektorowi MZMiUW
w Krakowie który przyjechał do nas w niedzielę, a od poniedziałku ekipy fachowców
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wyposażone w koparki udrażniają koryto Grodnej. Udrożnienie koryta to pierwszy etap prac
który należy bezwzględnie wykonać po nawałnicy kolejne, aby niwelować do minimum skutki
nawałnic to regulacja, pogłębienie i korekta trasy koryta. Na to potrzeba pieniędzy. Nie ma innej
metody, gdyby nie regulacja potoku wykonana na jedynym dotychczas odcinku na Grodnej
mieszkanka Jadownik która do tej pory ewakuowana była przy każdej powodzi przy tej
największej jak dotąd nawałnicy twierdzi, że również pozbyła by się domu. Dlatego tak ważne
jest teraz pozyskanie środków na regulacje Grodnej.
Jeszcze raz wszystkim za pomoc bardzo serdecznie dziękuję.
Na zapytanie radnych sołtys przedstawił jakie są wykonywane w chwili obecnej prace
porządkowe w korycie potoku Grodna w Jadownikach.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zawnioskowała o dokonanie inwentaryzacji zniszczonych
słupów elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Brzesko, ponieważ niektóre z nich stwarzają
zagrożenie dla życia mieszkańców.
Ad.7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:

Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji oraz
Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych;

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa;

Radny Adam Smołucha - Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny;

Radny Kazimierz Sproski – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;

Radny Stanisław Góra – Komisja Gospodarki Finansowej;

Radny Leszek Klimek - Komisja Rewizyjna;
Pytania do złożonych sprawozdań brak.
Ad.8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
Materiały zostały radnym doręczone na piśmie.
Pytania radnych dotyczyły:
Radna Maria Kądziołka poprosiła burmistrza o przybliżenie osób, przedstawicieli
powołanych do nowych składów Rad Nadzorczych Spółek Komunalnych min. Spółki BZK
i MPEC - które weszły w skład RN.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że w składzie RN Spółki MPEC nastąpiła jedna
zmiana,
został powołany w skład RN Radny Powiatowy Pan Kanownik, natomiast
w pozostałych spółkach zmian nie było, jeszcze odbędzie się posiedzenie RN w Spółce MPK.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk nawiązał do omawianego na
ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej tematu dot. ustalenia nowych stawek
wynagrodzeń Rad Nadzorczych we wszystkich Spółkach Gminnych. Te wynagrodzenia w
chwili obecnej funkcjonują w oparciu o uchwałę Nr I/2/96 Zarządu Miasta Brzeska pełniącego
funkcje Zgromadzenia Wspólników MPK z dnia 3 stycznia 1996 roku. Na komisji finansowej
zawnioskowaliśmy, aby wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosiło 50% z tego co
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obecnie ma Przewodniczący RN i 30% od bazowej kwoty i ma to na celu wymuszenie tak
naprawdę dodatkowych środków dla spółek. Jeżeli RN kosztuje rocznie około 40-50 tysięcy to
naszą intencją wniosku było, aby te wynagrodzenia obniżyć generalnie o 50%. Dodatkowe
środki finansowe w wysokości 25 tysięcy złotych dla Spółki MPK patrząc na jej kondycję i
potrzeby finansowe, jest to dość sporo.
Biorąc pod uwagę pozostałe Rady Nadzorcze Spółek Gminnych ze 100 % udziałem, a mamy ich
4, a wynagrodzenia w nich są takie same to mamy oszczędność około100 tysięcy złotych na
4 spółkach plus ewentualnie jeszcze RPWiK. Zarówno w naszych spółkach jak i RPWiK walne
zgromadzenie wspólników jest władne ustalić te obniżki kwot. Ta myśl jaka się zrodziła na
komisji winna być mimo wszystko zrealizowana. Radny poprosił by wniosek komisji w miarę
możliwości po rozeznaniu tematu zrealizować.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że przedmiotowy wniosek został podjęty przez
komisje kilka dni temu, zostanie bardzo dokładnie przez komisję przeanalizowany i zostaną
wyciągnięte odpowiednie wnioski.
Radny Adam Kwaśniak zwrócił uwagę na nazwisko osoby z ramienia UM Pani M. Domagała
zasiadającej w RN Spółki MPEC i BZK. Jako radny z 7 letnim doświadczeniem nie zna tej
osoby i poprosił Burmistrza o jej przedstawienie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, Pani M. Domagała jest osobą znaną, jest radcą
prawnym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te osoby zostały zaproszone na posiedzenie komisji
by się przedstawiły. Przedstawiciele gminy w RN muszą mieć ukończone kursy RN, takich osób
nie ma zbyt dużo.
Ad.9. 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.10. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko.
Informacje zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji – uwag radnych brak.
Ad.11.Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko – MPK
i MZGM.
Zapytania zgłosili radni:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał Prezesa Spółki MZGM
kiedy uzyska odpowiedz na złożony wniosek dot. rozliczenia powodów zapłaty odszkodowania
na rzecz byłego najemcy dla mieszkania przy ul. Okocimskiej 42. Kiedy jako rada dowiemy się
jak ta sytuacja wygląda?.
Prezes MZGM Franciszek Mrzygłód udzielił odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego
Ojczyka.
Wszystkie dokumenty dot. tej sprawy są przekazane do Urzędu Miejskiego.
Kwota która została zwrócona Panu M. wynikała z kosztów i nakładów, które Pan M. poniósł na
remont tego lokalu. Kwota która została zwrócona za poniesione nakłady na odnowienie
i remont tego mieszkania, bo muszą państwo wiedzieć, że poprzedni najemca przed Panem M.
Pan P. odchodząc z tego lokalu kompletnie go zdemolował. Panu M. została zwrócona kwota,
gdzie w pierwotnym swoim roszczeniu Pan M. zażądał zwrotu 50 tysięcy złotych, a zostało mu
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zwrócone ponad 24 tysiące złotych. Jest na to kosztorys powykonawczy. Została zawarta z
Panem M. umowa, że nie będą strony umowy wnosić roszczeń w stosunku do siebie. To
porozumienie pozwoliło min. gminie uniknąć roszczenia ze strony pana M.,które kierował pod
adresem gminy o zwrot nakładów dodatkowych. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną
na piśmie zgodnie z wnioskiem przedłożone na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej.
Kwota zwrotu została ujęta w bilansie Spółki za rok 2011 w pozycji dodatkowe nakłady na
remont lokali mieszkalnych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poprosił o dojaśnienie, iż pomimo
podpisanego porozumienia jaką kwotę najemca chciał uzyskać jeszcze od Gminy?.
Ponadto radny przypomniał w jakim stanie poprzedni najemca pozostawił mieszkanie po jego
opuszczeniu. Stwierdził również, że wypłacone kwoty są wysokie i pochodzą ze skarbu gminy.
Prezes MZGM Franciszek Mrzygłód odpowiedział, że te wypłacone środki nie są skarbu
gminy ani gminy, są to pieniądze spółki, a wypłaciliśmy je ponieważ zawarta z nim umowa
gwarantowała mu najem tego mieszkania dłużej niż rok. Pan M. poniósł duże nakłady finansowe
na remont mieszkania, a umowa najmu skończyła się na jednym roku, a wszystkie wykonane
remonty są ujęte w kosztorysie.
Na dowód tego w jakim stanie poprzedni najemca mieszkania pozostawił mieszkanie są do
wglądu zdjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał, że spółka jest 100%
udziałowcem Gminy.
Przewodniczący Tadeusz Pasierb poprosił Prezesa Spółki MPK o przedstawienie nowego
rozkładu jazdy do analizy na posiedzeniach komisji.
Prezes Krzysztof Gawor - odpowiedział, że najpóźniej do dnia 15 lipca br. propozycje nowych
rozkładów jazdy zostaną przedstawione Radzie Miejskiej.
Ad.12. Informacja nt. stanu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie
Brzesko.
Informacja została szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił informacje wg. załącznika do protokołu.
Burmistrz odpowiedział również na zapytanie radnego Piotra Wyczesanego dot. dostępności
koszy na śmieci dla mieszkańców gminy. Kosze na odpady zostały przez Spółkę BZK
zamówione.
Ad.13.Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Brzesko za rok 2012;
Uwag radnych do przedłożonego projektu brak.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 19 za,
jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
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2) absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy
Brzesko za rok 2012;
- odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
- dyskusja.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Klimek odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej RM w Brzesku z dnia 8 maja 2013 r. dot. udzielenia absolutorium dla Burmistrza
Brzeska za rok 2012.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb odczytał opinie RIO w Krakowie do wniosku
Komisji Rewizyjnej z dnia 8 maja 2013 r.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odczytał opinie RIO w Krakowie
przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2012.

dot.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb podziękował Pani Skarbnik,
Burmistrzowi Brzeska i pracownikom UM za dobrą realizację budżetu Gminy Brzesku w roku
2012 i zawnioskował do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Brzeska Absolutorium z
tytułu wykonania budżetu gminy Brzesko za rok 2012.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 19 za
1 wstrzymujący.
UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
Burmistrz Grzegorz Wawryka podziękował Radzie Miejskiej za udzielenie absolutorium.
3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;
Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały jw. w imieniu Burmistrza zgłosiła
autopoprawkę do przesłanego w materiach na sesję projektu uchwały, dot. przeznaczenia kwoty
100 tysięcy złotych na remont budynku starej biblioteki przy ul. Puszkina i 50 tysięcy złotych na
remonty dróg popowodziowych na terenie gminy. Powyższa kwota była zabezpieczona w
budżecie gminy jako wydatki majątkowe i udział gminy dla powiatu z tyt. planowanej budowy
chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach. Wniosek Powiatu Brzeskiego o zabezpieczenie
środków na budowę chodnika z funduszy pomocowych nie uzyskał dofinansowania dlatego
Pan Burmistrz wnioskuje o przesunięcie tych środków na zaproponowane zadania. Druga
autopoprawka dot. działu 801 w rozdziale oświata i wychowanie łącznie przeznaczyliśmy kwotę
178 410 zł jako dotacja dla przedszkola specjalnego król Maciuś I kwota 142 410 zł i 36 000 zł
jako dotacja celowa dla Gminy Rzezawa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Jasienia do
Przedszkola w Jodłówce.
Są to środki które będą potrzebne do zabezpieczenia w ciągu roku.
Następnie Pani skarbnik przedstawiła dalsze objaśnienia do projektu uchwały.
W wyniku wprowadzonych poprawek treść projektu uchwały nie zmienia się, będzie to miało
odzwierciedlenie w załącznikach do projektu uchwały nr 2, 3 , 6 – zmienione załączniki zostały
dołączone do projektu uchwały panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
Radny Bogusław Babicz zapytał, w związku z zabezpieczeniem kwoty 100 tysięcy złotych na
remont budynku przy ul. Puszkina poprosił o podanie planów zagospodarowania tego budynku,
co tam będzie się mieściło.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, budynek biblioteki stoi już dwa lata pusty
i kwota zaproponowana nie jest wystarczająca aby ten budynek w całości wyremontować. Koszt
remontu całego budynku tj. koszt około 200 tysięcy złotych. Chcemy wykonać najważniejsze
prace. Ten budynek jest w bezpośrednim zarządzie PiMBP i te prace będzie wykonywała
biblioteka. Wstępnie były propozycje utworzenia tam świetlicy na górze natomiast na dół
przenieść Wydział EKiS. Budynek ulega dewastacji i dobrze by było aby był używany.
Liczyliśmy na fundusze unijne, ale niestety te programy które są nie pozwolą nam takich
pieniędzy pozyskać.
Radny Stanisław Góra zapytał w tej sytuacji jaka wystąpiła u nas w ostatnim czasie, po
zalaniu, czy nie słuszniejsze byłoby przeznaczyć tą kwotę 100 tysięcy złotych na cele
powodziowe.
W dalszej dyskusji radni poruszyli :
Radna Maria Kądziołka nawiązała do propozycji zagospodarowania starego budynku MOK
i przeniesienia niektórych wydziałów UM tj. USC, Biura Dowodów Osobistych i Ewidencji
Ludności. Koło budynku starego ratusza brak jest odpowiedniej liczby miejsc parkingowych,
brakuje kasy, należy się zastanowić czy jest to dobre rozwiązanie. Należy rozważyć propozycje
przeniesienia tam wydziałów UM które mają najmniejszy kontakt z mieszkańcami, petentami.
Na zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 15 za,
5 wstrzymujących. (przy 20 radnych uczestniczących w głosowaniu).
UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
4) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko;
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 17 za
4 wstrzymujący, 0 przeciw.
UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
5) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania
za inkaso;
Radny Krzysztof Ojczyk zapytał czy ustawa dopuszcza wskazanie aż 4 inkasentów.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak.
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Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 20 za
jednogłośnie, (przy 20 radnych obecnych podczas głosowania).

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

6) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 19 za
jednogłośnie, (przy 20 radnych obecnych podczas głosowania).
UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji
7) uchwalenia ” Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach
2013-2015”;
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk podziękował za
przedmiotowego programu i za jego konsultacje przedstawicielom szpitala.

przygotowanie

Radny Adam Smołucha podziękował za sfinansowanie przedmiotowego programu.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały a następnie poddał
go pod głosowanie – został przyjęty: 21 za jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXXVIII/274/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji
8) wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego;
Radna Maria Kądziołka zapytała czy przedmiotowy projekt uchwały był opiniowany przez
Komisje Mieszkaniową, może należy zasięgnąć opinii tej komisji. Najbardziej w sytuacji
życiowej oraz ogólnie sytuacji danej rodziny zorientowana jest ta komisja. Mielibyśmy pełną
informację i jasność sytuacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że zadaniem SKM
jest przydział mieszkań. W tym przypadku mamy udzielenie bonifikaty przy zakupie
mieszkania.
Taką
wiedzę
komisja
posiada
i po głębszym zastanowieniu się i przeanalizowaniu powyższej sytuacji nie ma żadnej
wątpliwości, że taka bonifikata może być udzielona. Należy popatrzeć na to, że ta rodzina która
zwraca się o tą bonifikatę znajduje się w szczególnej sytuacji życiowej i posiada osoby chore
w 100 % niepełnosprawne. Biorąc pod uwagę te okoliczności oraz to, że ta rodzina poniosła na
remont tego lokalu bardzo duże środki finansowe udokumentowane fakturami w wysokości
około 50 tysięcy złotych należy sprawę pozytywnie rozpatrzyć. Najbliżej tej rodziny i spraw z
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tym związanych była pani Inspektor Serafin z UM i jeżeli radni sobie życzą to ja poprosimy i
temat wyjaśni. Ze swej strony znając sytuacje tej rodziny z którą miał okazję spotykać się
również na posiedzeniach komisji, to było w momencie kiedy ta rodzina starała się o to
mieszkanie.
Radna Maria Kądziołka zgadza się ze wszystkimi wyjaśnieniami i argumentami, jest za
udzieleniem bonifikaty, ale wg. niej projekt winien być skierować na posiedzenie Społecznej
Komisji Mieszkaniowej i winna być wydana przez komisję opinia.
Radna Halina Mrówka zapytała czy Urząd nie obawia się, że jeżeli udzieli teraz tej bonifikaty
to wpłyną kolejne podania i wnioski. Rozumie ciężka sytuacje tej rodziny, ale aby nie było
potem problemu.
Inspektor Józef Gondek poinformował, że jest to indywidualna sprawa i takie przypadki mogą
się powtórzyć. Sytuacja tej właśnie rodziny jest wyjątkowa, każda taka sytuacja jest
rozpatrywana indywidualnie i nie jest to tak traktowane, że tworzy się precedens i wszyscy z
tego potem korzystają. Jeśli ktoś przedstawi takie argumenty, które będą zasługiwać na uznanie
i będzie się trzeba nad ta sprawa pokłonić, to będzie rozpatrywana z uwagą. Sytuacja tej rodziny
znana jest nam wszystkim od wielu lat i nie jest ich winą, że dysponują tym mieszkaniem
dopiero od takiego okresu czasu bo to mieszkanie rodzina otrzymałaby dużo wcześniej gdyby
Urząd dysponował takim mieszkaniem, mieszkanie otrzymali relatywnie późno i dlatego im
brakło tego czasu. Gdyby w zasobach mieszkaniowych gminy było takie mieszkanie
odpowiednie dla tej rodziny, ponieważ Pani Sz. ma syna który jest całkowicie niezdolny do
samodzielnego życia i gdyby to mieszkanie otrzymała wcześniej tak jak się o to starała to nie
byłoby dzisiaj dyskusji. Jest to taka okoliczność, która winna zostać wzięta pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji. Poniesione nakłady na mieszkanie w wysokości 50 tysięcy złotych są
udokumentowane odpowiednimi dokumentami.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty: 14 za,
0 przeciw, 4 wstrzymujące.
UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
projekt uchwały wg. załącznika do protokołu omówił Inspektor Józef Gondek.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 20 za
jednogłośnie, (przy 20 radnych obecnych podczas głosowania).
UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
10) opinii dotyczącej dalszego funkcjonowania budynku dworca PKP w Sterkowcu.
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Sołtys Sterkowca Józef Witek według niego, w zasadzie nie ma o co walczyć jeśli chodzi
o budynek dworca. Na każdym peronie mają zostać ustawione po 3 wiaty, te perony nie będą się
pokrywały jak jest obecnie. W kierunku Tarnowa peron zostanie przebudowany i te odległości
będą znaczne. Jego zdaniem, najlepiej byłoby, aby przynajmniej jedna z tych wiat na każdym
peronie była zabudowana tak by w przypadku złych warunków pogodowych podróżni mogli się
tam schronić. Należałoby wyegzekwować, aby te wiaty były częściowo ogrzewane w zimie i by
mogli tam przebywać podróżni tylko z ważnym biletem. W obecnym budynku stacyjnym są
nieczynne od wielu lat toalety dla podróżnych, nie będzie dróżników i jeżeli wiaty będą
zamykane w których pomieści się około 20 osób to będzie to spełniało wymogi, a kolej będzie
stać na to by to odpowiednio zabezpieczyć.
Radny Krzysztof Bogusz odniósł się do propozycji jakie PKP przedstawiła Gminie Brzesko
w sprawie dalszego funkcjonowania dworca kolejowego w Sterkowcu i wielkość kosztów z tego
tytułu tj. przesunięcia torów kolejowych i obciążenia gminy kosztami utrzymania i dalszego
funkcjonowania dworca Radny zgadza się iż nie są to realne ani propozycje ani koszty
utrzymania, mające tylko na celu zniechęcenie gminy do tych propozycji. Chodzi nam nie tylko
o sam budynek stacyjny i jego wykorzystanie, ale również o liczbę pasażerów, która korzysta
z tego środka transportu i mogłoby ich korzystać więcej gdyby PKP zadbała o nich. Podobne
wiaty o których wspomniał pan sołtys Sterkowca są ustawione w Biadolinach, są to wiaty nie
zamykane. Stanowisko pasażerów korzystających obecnie z dworca jest takie, aby gmina
zasugerowała PKP budowę mniejszej poczekalni o odpowiednich parametrach, która by
spełniała oczekiwania podróżnych gdyż same wiaty, które będą ustawione na peronach nie
spełniają oczekiwań PKP jak i samych mieszkańców, którzy korzystają z tego środka
transportu.
Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował, że została rozpowszechniona błędna informacja,
iż my jako gmina opiniowaliśmy wyburzenie tego budynku. Wynikało to z dokumentacji, że
ten budynek koliduje z układem torowym. Tak gmina jak i powiat opiniowały w zakresie dróg
których jest właścicielem. Odbyło się spotkanie z PKP na którym obecnych było wiele osób
przedstawiliśmy im swoje stanowisko w tym temacie, oprócz tego PKP przedstawiała również
inne argumenty. Przedstawiliśmy własne stanowisko, które wynikało z zebrania wiejskiego, że
PKP ma wyremontować istniejący budynek, a jeśli nie to wybudować nowy mniejszy
alternatywny budynek. Stan techniczny obecnego budynku nie jest najlepszy, a przedstawione
nam w piśmie koszty utrzymania i przeprojektowania są bardzo wysokie. Rozsądnie byłoby aby
PKP takie działania podjęło. Stanowisko, które zostało radzie przedstawione na dzisiejszą sesję
jest sensowne, tym bardziej, że na posiedzeniach komisji ten temat dogłębnie przedstawiłem
i prosiłem o przemyślenia.
Radny Krzysztof Bogusz – poinformował, że pasażerom zależy głownie na tym by jakaś forma
budynku się pojawiła, a zaproponowane kwoty są nierealne w przypadku naszego budżetu do
spełnienia tym bardziej, że jest to zadanie leżące po stronie PKP, a sam obiekt jest nadal
potrzebny i ustawienie wiaty nie rozwiązuje tego problemu, a budynek został wybudowany
czynem społecznym.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk niewątpliwie radny Bogusz ma rację,
że mieszkańcy tej wsi mają prawo oczekiwać na coś co zostało wybudowane ich staraniem i
nadal winno być utrzymane. Dla nas jako gminy sytuacja jest ciężka bo te wszystkie koszty
planowania, przeprojektowania
i wzięcia odpowiedzialności za opóźnienia, płacenie kar to
jest to po prostu nieosiągalne z naszej perspektywy. Wydaje mu się, że ta uchwała intencyjna w
formie opinii idzie w dobrym kierunku. To przecież PKP dysponuje budżetem centralnym i ten
mały obiekt budynku stacyjnego w Sterkowcu może PKP wybudować. Można im wskazać
nową lokalizację budynku i tu jest właśnie rola gminy. Miał okazje zapoznać się z pismem Pana
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Starosty, który to pismo podpisał, podpisali się tam również pozostali wójtowie, że wszelkie
koszty utrzymania
i przeprojektowania winna wsiąść na siebie Gmina Brzesko. Jeśli
Pan Starosta ma ochotę
i podpisani wójtowie również z Dębna, Borzęcina i Szczurowej,
aby to sfinansować, partycypować w kosztach to mogą to zrobić w formie jednorazowej
darowizny, to nic nie stoi na przeszkodzie. Tego typu pisanie do PKP by zrobiła to Gmina
Brzesko jest nie w porządku i należy to głośno powiedzieć. Każda z tych gmin doskonale wie, że
tak dla powiatu jak i pozostałych gmin jest to nie do osiągnięcia, są za tym, ale niech inny płaci.
Może każda z tych gmin dołoży po 30% i wówczas nie będzie tematu.
Burmistrz powiedział, jeśli PKP wyrazi wolę wybudowania jakiegoś niewielkiego budynku,
a pozostałe gminy również zadeklarują swój udział - bo tak wynika z pisma - to my nie
będziemy odosobnieni i jakiś procent też dołożymy. Jeśli powstanie coś nowego, małego to
wówczas wystąpi do Rady Miejskiej o środki, niech wszyscy wezmą to na siebie nie tylko
Brzesko.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty: 19 za
jednogłośnie. (przy 19 radnych obecnych podczas głosowania).

UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2013
Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji

30 minutowa przerwa w obradach
Obrady po przerwie

Wiceprzewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poinformował, że w związku z dzisiejszą dyskusją
dot. strat powodziowych na terenie Gminy Brzesko po uzgodnieniu z Burmistrzem Brzeska
zostały przygotowane dwa Apele RM do GDDKiA oraz do Wojewody Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odczytał treść Apelu Nr I.
Na podstawie § 2 ust.2 pkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik Nr
5 do Statutu Gminy Brzesko, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30
kwietnia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 468, poz.3091
z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku zwraca się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad oddział w Krakowie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie z Apelem następującej treści:
§ 1.
W związku z dramatyczną sytuacją mieszkańców Gminy Brzesko powstałą w wyniku obfitych
opadów deszczu oraz licznymi i częstymi podtopieniami terenów sołectw i osiedli położonych
wzdłuż odcinka autostrady A 4 oraz drogi krajowej Nr 4, Rada Miejska w Brzesku wnioskuje o
kompleksową przebudowę systemu odwodnień wzdłuż wyżej wymienionych odcinków, które
przy dużych opadach nie spełniają swoich funkcji i nie zabezpieczają mieszkańców i ich
dobytku przed stratami.
§ 2.
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Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do przekazania niniejszego
Apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie .
Powyższy Apel został przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Pasierba poddany go pod
głosowanie – został przyjęty; 17 za jednogłośnie. (przy 17 radnych obecnych podczas
głosowania).
Apel NR XXXVIII/12/2013
Podjęty Apel stanowi załącznik do protokołu sesji
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odczytał treść Apelu Nr II.
w sprawie pilnego kontynuowania i dokonania regulacji rzeki Uszwicy oraz potoku
Grodna.
Na podstawie § 2 ust.2 pkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik Nr
5 do Statutu Gminy Brzesko, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30
kwietnia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 468, poz.3091
z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku zwraca się do Małopolskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz Zarządu Województwa Małopolskiego w Krakowie z
Apelem następującej treści:
§ 1.
W związku z dramatyczną sytuacją mieszkańców Gminy Brzesko powstałą w wyniku obfitych
opadów
deszczu oraz licznymi i częstymi podtopieniami terenów sołectw i osiedli, Rada Miejska w
Brzesku apeluje o pilne kontynuowanie i dokończenie regulacji rzeki Uszwicy oraz potoku
Grodna w Jadownikach, które będąc nie uregulowane bezlitośnie niszczą cały dobytek i domostwa
mieszkańców Gminy Brzesko.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do przekazania niniejszego Apelu do
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz Zarządu Województwa
Małopolskiego w Krakowie.

Powyższy Apel został przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Pasierba
głosowanie – został przyjęty; 18 za jednogłośnie.
Apel NR XXXVIII/13/2013
Podjęty Apel stanowi załącznik do protokołu sesji

poddany go pod

Radny Adam Kwaśniak zgłosił wniosek o przegłosowanie trzeciego Apelu skierowanego do
Wojewody Małopolskiego o pomoc finansowa dla poszkodowanych mieszkańców w czasie
ostatnich opadów deszczu.
Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, że dofinansowanie wojewody na pokrycie
powstałych strat w wyniku nawalnego deszczu wynika z przepisów i procentowego progu strat
wiec chyba nie ma potrzeby podejmować takiego apelu.
Radny K. Ojczyk i A. Kwaśniak stwierdzili, że nic nie stoi na przeszkodzie by taki apel
wystosować do wojewody na pewno się na nas za to nie obrazi.
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Przewodniczący Tadeusz Pasierb przedstawił radnym ustalenia jakie zapadły na spotkaniu z
panem Wojewodą w sprawie środków finansowych na pokrycie strat. Zasady są jasne należy
wyliczyć koszty strat i jeśli przekroczą 5 % dochodów ubiegłorocznych gminy to wówczas
możemy występować o środki.
Radna Maria Kądziołka - z informacji przekazanych od Burmistrza wynika, że szacunki strat
są już dokonane i na pewno próg 5% procentowy zostanie przekroczony, więc pieniądze na
usuwanie skutków nawałnic na pewno otrzymamy, to czy jest sens podejmowania takiego apelu.
Radny Adam Kwaśniak uważa, że jako rada musimy apelować, ale czy się uda pozyskać
pieniądze czy też nie to już inna sprawa. Jeśli będziemy chodzić i prosić to może uzyskamy
jakieś wsparcie finansowe.
Sprawa wygląda tak, że te nasze apele nic nie zmienią, więc po co je w ogóle podejmować.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał przebieg dyskusji jaka
odbyła się na jednej z sesji RM
z Panią przedstawicielką WZIiM Wodnych w Tarnowie,
chodziło nam wówczas o regulacje rzeki Uszwicy i rzeki Grodnej. W ślad za tym RM
podejmowała różne apele i wnioski, przy dużym wsparciu Burmistrza, bo monitował w tych
sprawach wielokrotnie. Ma jednak nadzieję, że te wszystkie kroki razem zostaną zauważone i
ktoś będzie widział, że my się staramy o te środki. Jeśli będziemy siedzieć cicho to nic to nie da,
może ci co więcej krzyczą otrzymają te środki finansowe.
W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił treść
Apelu skierowanego do Wojewody Małopolskiego o pomoc finansową na pokrycie strat i
zniszczeń na terenie Gminy Brzesko po obfitych opadach deszczu jakie wystąpiły w dniu 21
czerwca 2013 r. na terenie sołectw i osiedli Gminy Brzesko.
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek zawnioskowała i stwierdziła, że docenia dobrą wolę
wszystkich, ale chyba trochę wychodzimy przed orkiestrę. Był u nas wojewoda, widział jaka jest
sytuacja, wielu z państwa miało okazje z nim porozmawiać. Wg. radnej taki apel jest zawsze
czas podjąć, może należy dać odpowiednim służbom trochę popracować, podarujmy sobie na
razie ten apel, bo może zostać odebrane, że nie znamy prawa itp. wiemy, że to wszystko jest dla
dobra mieszkańców, ale czasami wychodzenie przed szereg jest źle odebrane.
Radna złożyła formalny wniosek by nie poddawać pod głosowanie przedstawionego Apelu do
Wojewody Małopolskiego.
Przewodniczący Tadeusz Pasierb przedstawił pod głosowanie wniosek radnej K. Pacewicz
Pyrek o nie głosowanie przedstawionego Apelu do Wojewody Małopolskiego.
Za odrzuceniem apelu głosowano: 11 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące (przy 17 radnych
obecnych podczas głosowania).
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, jeżeli rada twierdzi, że ten apel jest szkodliwy dla gminy,
to uważa, iż poprzednie apele też są szkodliwe dla gminy. On sam nie widzi tutaj podstaw by ten
apel był szkodliwy dla gminy.

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
21

Odpowiedź radnej M. Kądziołka dot. kompleksowego odwodnienia całej gminy – nie ma takiej
możliwości by cała gmina została odwodniona. Należy
zacząć od tych najbardziej
newralgicznych punktów jak np. ul Klonowa w Jasieniu. Był obecny na spotkaniu Pan Dyrektor
z GDDKiA, mieszkańcy wyrażają zgodę, Generalna Dyrekcja też jest otwarta, gmina również.
Jeśli by się nam udało tą część która regularnie zalewa załatwić i odwodnić to mielibyśmy jeden
problem załatwiony.
Należy się skoncentrować na potoku Grodna i w tym kierunku czynić starania, bo na pewno
wszystkich rzeczy nie załatwimy. Burmistrz zaapelował do mieszkańców o wyrażenie zgód na
przekopanie rowów, by przebudowali swoje mostki. Bardzo ważną sprawa jest by na terenie
budowy autostrady nastąpiła zmiana stosunków wodnych a Generalna Dyrekcja znalazła w
swoim budżecie środki na ten cel.
Spróbujemy zmobilizować zarządców dróg i cieków wodnych, aby przy drogach powiatowych
też pewne rzeczy zostały wykonane.
Tam gdzie była zgoda mieszkańców obieraliśmy te rowy i wykonaliśmy kilka kilometrów i dało
to dobry efekt. Może by wartałoby taką akcję powtórzyć bo w wielu przypadkach pomoże.
Osoba administrująca kioskiem na ul. Kościuszki zmarła, ustalimy kto jest spadkobiercą kiosku
i doprowadzimy do jego usunięcia.
Radna Maria Kądziołka – nawiązała do wypowiedzi Burmistrza i stwierdziła, że nie wyobraża
sobie abyśmy nic nie zrobili i nie zaczęli załatwiać tego problemu kompleksowo, przy
współpracy różnych instytucji. Rowy i przepusty są pozatykane, przy drogach są porobione
wałki z piachu i woda nie może schodzić do przydrożnych rowów. Jeśli nie poruszymy służb
powiatu i odpowiedzialnych za rowy nic nie zrobimy. Jeżeli mamy zawalone przepusty i rowy
to co z tego że GDDKiA coś ustali. Zaprojektują nam zapewne odprowadzenie wody jakimiś
przepustami czy rowami, ale na to będzie potrzebny czas, pieniądze i zgody wielu osób, a i tak
ta woda trafi do rowów już istniejących, pozatykanych. Chodzi o to, aby zobowiązać osoby,
które są właścicielami danych rowów do tego by je udrożnić. Jeżeli nie zaczniemy wszyscy
współdziałać w tych sprawach to niestety, ale będzie się powtarzało to co stało się teraz, przed
dwoma tygodniami, gdzie przyjdzie jedna większa ulewa i wszyscy pływamy.
Jako przykład źle wykonanego przepustu drogowego radna wskazała przepust na ul.
Lubomirskiego w Szczepanowie. Już na etapie jego realizacji mieszkańcy prosili o większy
przekrój przepustu, nie zrobiono tego i teraz jest tak, że przy większych opadach deszczu
wszyscy wokoło są zalewani.
Burmistrz odpowiedział, że w pełni zgadza się z radną Kądziołka, ale akurat w tym przypadku
jest potrzeba współpracy mieszkańców – przybliżył na czym ta współpraca miałaby polegać.
Radny Leszek Klimek poprosił o pomoc gminy w sfinansowaniu przebudowy i udrożnienia
przepustu drogowego, mostka dla mieszkanki Jasienia, która wyraża zgodę na przebudowę lecz
nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Radna Anna Lubowiecka bardzo ważną jest wola mieszkańców, ale równie ważne jest
podejście zarządcy drogi do tematu. Nie tak dawno na ul. J.Długosza w Szczepanowie został
zniszczony mostek i przedstawiciele z ZDP całą winą obarczyli właścicieli tego mostka. Nie
można takich rzeczy robić, że się obarcza winą, kiedy jest pół metra wody na ulicy, właściciela
jednego mostka, nie mówiąc już o tym, że na długości około 1 km nie ma ani kawałka rowu.
Zarządca drogi nie może obwiniać mieszkańca i skarżyć go o powódź na ulicy, bo jest zatkany
przepust, tak się nie robi.
Burmistrz
zadeklarował zwołanie wspólnego spotkania zainteresowanych sołtysów
i zarządców drogi, starostę i te tematy omówimy i spróbujemy pewne rzeczy wyegzekwować.
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Odpowiedź radnemu Piotrowi Wyczesanemu temat który zgłosił radny dot. zalewania
wodami z autostrady Bucza był w dniu wczorajszym zgłoszony panu Dyrektorowi GDDKiA,
zobowiązali się poszukać jakiegoś alternatywnego rozwiązania, aby tą wodę wstrzymać.
Następnie Burmistrz Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi radnemu J. Sorysowi dot.
odwodnienia całej gminy jak również zaplanowanej kontroli Zakładu Gazów dot.
skontrolowania zniszczonego rurociągu gazowego w Jadownikach.
Radny Edward Knaga zwrócił uwagę, że cała woda opadowa z dróg wojewódzkich
i powiatowych zbiera się zazwyczaj na końcu przy drogach gminnych i dlatego tak się dzieje, że
zalewają nas te wody.
Mieszkańcy mają odprowadzone wody z rynien do kanalizacji, za to wszystko odpowiadają
również służby odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na budowę mostków, ogrodzeń itp. Są
zaburzone stosunki wodne na działkach gdyż właściciele nawożą swoje działki i tym samym
zalewają sąsiadów tak dalej być nie może.
Burmistrz odpowiedział na zapytanie radnej Pacewicz dot. złego stanu jakości słupów
energetycznych i powalonych drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
Na resztę zgłoszonych zapytań zostanie udzielona pisemna odpowiedź.
Ad.16. Wolne wnioski i zapytania:
Pytania zadali;
RADNY Krzysztof Bogusz zapytał kiedy zostanie zlecone i wpisane do Statutu Spółki BZK
koszenie poboczy przy drogach gminnych oraz czyszczenia poboczy z piasku. Maszyna do
skrobania poboczy nie kosztuje dużo.
Burmistrz odpowiedział, że część zadań została wpisana do Statutu Spółki BZK i te zadania
spółka może wykonywać. Chcielibyśmy jednak by była jakaś konkurencja i by jakość prac była
dobrze wykonywana. Nie jesteśmy za tym by wszystkie zadania były wpisane, bo po pierwsze
nie będzie konkurencji, a chcemy by ta jakość usług była wykonywana dobrze. Gdyby Spółka
świadczyła usługi oczyszczania rowów można by było zakupić specjalną głowicę za około 10
tysięcy złotych, co nie jest zbyt wygórowana kwotą, a można by wiele rzeczy szybko
i stosunkowo niskim kosztem wykonać. Należy pochylić się nad tematem i rozeznać czy BZK
może wykonywać część prac związanych z odwodnieniami.
Burmistrz odpowiedział, najważniejszą rzeczą jest by prace były wykonywane tanio i dobrze.
W chwili obecnej spółka wygrała przetarg na utrzymanie czystości i znacznie zwiększył się jej
zakres prac.
Radna Maria Kądziołka – może warto rozpatrzyć wniosek złożony przez radnego Krzysztofa
Bogusza w temacie propozycji zakupu dla spółki specjalnej głowicy do kosiarki celem
wykaszania rowów, gdyż jest taka potrzeba. Może dobrze by te prace wykonywała nasza Spółka
BZK, radna poprosiła, aby nad tym tematem się pochylić.
RADNY Krzysztof Bogusz poruszył kwestie przystąpienia Gminy Brzesko do MOT i TOR,
gdyż w ostatnim czasie do organizacji przystąpiło miasto i powiat Tarnów. Działania polegać
będą na zasadzie promocji tych dwóch regionów i wskazania na potencjał turystyczny, który
funkcjonuje w regionie tarnowskim. Opłata dla gminy z tego tytułu nie jest wysoka i można by
było ją zabezpieczyć np. z budżetu promocji na podróże zagraniczne.
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Na zapytanie radnego odpowiedział Burmistrz Grzegorz Wawryka – MOT obejmuje całe
województwo ale TOR skupia się zwykle na regionie tarnowskim i nie wiemy czy jest sens
przystępować do niej.
Radna Maria Kądziołka nawiązała do tematu dotyczącego szacowania szkód wyrządzonych
przez dziki i żądanych przez Koła Łowieckie dodatkowych dokumentów w tym map działek,
których koszt wydania niejednokrotnie przewyższa wielkość odszkodowania. Ponadto radna
zwróciła uwagę, że na spotkanie z wojewodą winni zostać zaproszeni radni, gdyż wskazali by
Panu Wojewodzie problemy z jakimi borykają się mieszkańcy.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił jakie były poruszane tematy na spotkaniu
z wojewodą dot. wyrządzanych szkód przez dziki i kto jest odpowiedzialny za wypłatę
odszkodowań.
Radny Jarosław Sorys nawiązał do dyskusji i propozycji podjęcia apelu w sprawie wystąpienia
do wojewody małopolskiego o przeznaczenie środków finansowych na regulację potoku
Grodna. Radny stwierdził, że Apel który radni odrzucili był dobry, ponieważ Małopolski
Związek Melioracji nie ma swoim budżecie środków na ten cel, ale mimo to prace wykonują
nadal i czyszczą koryto Grodnej. Winniśmy wystosować apel do Pana Wojewody
o zabezpieczenie środków na regulacje Grodnej i Uszwicy, bo bez tych pieniędzy nie zostanie
nic zrobione.
Na wniosek radnego J. Sorysa został przygotowany Apel o treści jak niżej:
w sprawie przekazania środków finansowych na prace związane z regulacją cieków
wodnych.
Na podstawie § 2 ust.2 pkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik Nr
5 do Statutu Gminy Brzesko, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
30 kwietnia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 468, poz.
3091 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku zwraca się do Wojewody Małopolskiego z Apelem
następującej treści:
§ 1.
Rada Miejska w Brzesku apeluje do Wojewody Małopolskiego o przekazanie środków
finansowych dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na
wykonanie prac związanych z regulacją cieków wodnych płynących przez Gminę Brzesko.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do przekazania niniejszego
Apelu do Wojewody Małopolskiego.
Powyższy Apel został przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Pasierba odczytany i poddany
go pod głosowanie – został przyjęty; 12 za jednogłośnie. (przy 12 radnych obecnych podczas
głosowania).
Apel NR XXXVIII/14/2013
Podjęty Apel stanowi załącznik do protokołu sesji
Następnie głos zabrała mieszkanka Miasta Brzeska Maria Bartys, która poruszyła w swojej
wypowiedzi temat nielegalnie wybudowanej kanalizacji przy basenie.
Ad.17. Zamknięcie obrad sesji.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz
Pasierb podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął obrady XXXVIII sesji Rady
Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godz. 9.00 – do godz. 15.00

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska
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