P R O T O K Ó Ł Nr XL/ 2013
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
25 września 2013 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51
Obradom XL 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. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb otworzył obrady XL Sesji Rady Miejskiej
w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Burmistrzów, kierowników
i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło
21 radnych, pełen skład rady władny do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
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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.
Przedstawił projekt porządku obrad sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad są poprawki?
Uwag radnych brak.
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 5 sierpnia 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. gospodarki mieszkaniowej Gminy Brzesko.
12. Ocena funkcjonowania świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
13. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2013/2014.
14. 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) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
4) nadania tytułu honorowego” Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
5) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy:
Sołectwa Jasień i Osiedla Kościuszki – Ogrodowa;
6) pozbawienia statusu pomnika przyrody:
7) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa:
8) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska;
9) dostępności boiska sportowego w miejscowości Szczepanów.
15. Podjęcie Apelu w sprawie przywrócenia lektury Pan Tadeusz do kanonu lektur
szkolnych (wprowadzono do porządku obrad po pkc.14.)
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 5 sierpnia 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, 1 wstrzymujący - Protokół został przyjęty.
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Ad.4. Interpelacje radnych.
Interpelacje zgłosili:
Radna Anna Lubowiecka
Ponownie w imieniu mieszkańców zwraca się z prośba o uregulowanie odcinka rowu przy ul.
Źródlanej w Szczepanowie. Wspomniany rów pełni kluczową role w systemie odprowadzania
wód z tego obszaru, zwłaszcza po włączeniu do niego odwodnienia autostrady. Ponadto radna
zwraca się z prośbą o zakup kruszywa z przeznaczeniem na uzupełnienie zaniżeń nawierzchni
dróg gminnych powstałych na skutek budowy wokół autostradowej infrastruktury
komunikacyjnej. Monitowany w tej sprawie wykonawca stwierdził, iż zadanie to znajduje się
poza zakresem jego działania.
Druga interpelacja dot. fatalnego stanu cmentarza wojskowego, stanowiącego jedną
z
kwater cmentarza Parafialnego w Szczepanowie. Kwatera popada w ruinę i na chwile obecną
jest w najgorszym stanie spośród tego typu obiektów zlokalizowanych w najbliższej okolicy. We
wrześniu ubiegłego roku Komisja Prawa dokonała wizji, podczas której stwierdziła konieczność
gruntownej odnowy kwatery. Stan kwatery bulwersuje osoby odwiedzające cmentarz parafialny
i jest przedmiotem licznych pytań dotyczących planów jej odnowy.

Ad.5. Zapytania radnych.
Zapytania zgłosili:
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek zawnioskowała do Rady Miejskiej o podjęcie Apelu do
Ministerstwa Kultury w sprawie dot. wykluczenia dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” z
kanonu lektur szkolnych. W miejsce tej lektury wprowadza się nowe lektury bardziej
nowoczesne. Dzieło Adama Mickiewicza zostało wykluczone z lektur obowiązkowych, czegoś
takiego nie można robić i należy taki Apel podjąć, jeśli będzie wola radnych. Ważne jest to aby
„Pan Tadeusz” wrócił do szkół jako lektura obowiązkowa.
Przewodniczący Tadeusz Pasierb poprosił o przygotowanie tekstu powyższego apelu i po
uchwałach, jeśli radni wyrażą wole taki apel przyjmiemy.
Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował o wykonanie remontu chodnika przy ul. Sosnowej w
Sterkowcu. Chodnik jest uszkodzony w kilku miejscach i należy go naprawić. Na ostatniej sesji
jak również na komisjach zgłaszał taki wniosek jednak do wczoraj chodnik nie doczekał się
naprawy. Należy ustalić kto jest odpowiedzialny za ten remont i jak najszybciej przystąpić do
naprawy.
Radny zapytał ponadto w temacie zabezpieczenia środków finansowych na ogrodzenie boiska
sportowego w Sterkowcu. Klub zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem w tej sprawie w
miesiącu czerwcu o przeznaczenie kwoty 10 tysięcy złotych na ogrodzenie ze względu na to, że
boisko jest niszczone przez dziki. W miesiącu sierpniu Klub otrzymał odpowiedź, że brak jest
środków w budżecie gminy na ten cel, a jednocześnie w innych miejscowościach są prowadzone
inwestycje warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jest nam z tego powodu przykro, że na sport nie
udaje się znaleźć nawet tak skromnych środków finansowych.
Radny Adam Smołucha zabrał głos w imieniu mieszkańców ul. Wakacyjnej i Jesiennej, którzy
złożyli pismo prosząc o wykonanie nakładki asfaltowej na tych ulicach, zapytał czy jest
możliwość wykonania nakładki asfaltowej na tych ulicach w najbliższym czasie.
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Radny zapytał ponadto w temacie projektu przebudowy ul. Staropolskiej i Małopolskiej
w
Jadownikach, który to remont jest planowany przez powiat z programu „Schetynówek”. Na
dzisiejszej sesji zostaną zabezpieczone w prognozie wieloletniej środki finansowe jako wkład
Gminy na to zadanie. Z informacji jakie posiada wynika, że nie do końca jest pewne iż ten
projekt zostanie zgłoszony przez powiat do realizacji. Prosi o stanowisko burmistrza
w tej
sprawie.
Radny Edward Knaga – przypomniał, że już niedługo zostanie włączony ruch tirów do ul.
Leśnej dlatego też mieszkańcy pytają na ile jest możliwe, że ta inwestycja zostanie ukończona.
Radny popiera mieszkańców ul. Leśnej w swoich działaniach, ale stwierdza iż kontrole policji
na tym terenie są zbyt rzadkie dlatego stawia wniosek o postawienie fotoradaru na tym odcinku i
zacząć karać kierowców.
Radny Bogusław Babicz nawiązał do wypowiedzi swojego przedmówcy i zwrócił się
z
prośbą do Burmistrza Brzeska o interwencje w Starostwie Powiatowym w sprawie dot.
dokończenia chodnika ul. Leśnej – Jasnej. Na zjeździe z autostrady jest bardzo duży ruch,
a
nie wiemy dlaczego ten chodnik zakończył się około 150 m przed skrzyżowaniem ul. Leśnej z
ul. Jasną. Te dwie drogi są wykorzystywane przez mieszkańców na spacery i jest to
niebezpieczny odcinek do pokonania.
Radny zawnioskował ponadto o wykonanie chodnika dla pieszych na ul. Konstytucji
3 Maja.
Radny Jarosław Sorys - ustosunkował się do tematu w sprawie składanego wniosku do
Schetynówki na remont
i budowę chodnika przy ul. Staropolskiej i Małopolskiej
w Jadownikach. Jest to sprawa bardzo ważna, jest to konkurs wniosków i nie możemy być na
100% pewni, że to dofinansowanie otrzymamy. Nie można tego tematu pozostawić
i
czekać na to czy się uda czy też nie. Z informacji jakie posiada wynika, że powiat w tym roku
we wniosku chce złożyć dwie takie drogi w tym jedna na terenie innej gminy. Nie jest to dobre
rozwiązanie dla nas biorąc pod uwagę, że te nasze szanse będą mniejsze, a projekt przebudowy
dróg i budowy chodników był dość obszerny i nie możemy tego pozostawić samemu sobie.
Bezwzględnie należy porozmawiać z Panem Starostą w tym temacie, jest to zadanie na kwotę
ponad 3, 5 mln. złotych przy naszym udziale skromnym to jest warto
o tym porozmawiać.
Nie możemy tego tak zostawić, bo jest to poważna sprawa. Wszyscy byliśmy za tym zadaniem i
dlatego prosi o spotkanie z Panem Starostą w tej sprawie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił
poruszonym przez radnego Sorysa.

stanowisko powiatu i gminy

w temacie

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka zawnioskowała o naprawę w trybie pilnym
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich drogi pod wiaduktem kolejowym na Słotwinie.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał:
1) Jakie poczyniono działania w temacie obniżenia wynagrodzenia członków Rad
Nadzorczych w Spółkach Komunalnych Gminy?;
2) Czy po złożonym wniosku do Wojewody o zwrot środków za powstałe szkody
powodziowe Gmina Brzesko otrzymała wspomniane środki czy też nie?. Wydaje się,
że Gmina Brzesko pozostała z tym problemem sama mimo, iż wykazaliśmy ponad 5 %
szkód.
3) Co jest wiadome policji na temat prawdopodobnego wyjścia z wiezienia Pana K.
Skazanego za gwałt i morderstwo.? Jeśli tak, to jakie zostały powzięte w związku z tym
działania policji, czy jest to osoba monitorowana i czy brzeskiej policji jest coś na ten
temat wiadome?.
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Oraz złożył gratulacje Dyrektorowi BOSiR w Brzesku Panu Markowi Dadejowi za
otrzymanie tytułu Pasjonata Sportu. Przyznany tytuł jest promocją Gminy Brzesko.
Gratulacje Panu Markowi Dadejowi złożył również Burmistrz Brzeska Grzegorz
Wawryka.
Za złożone gratulacje podziękował laureat Pan Marek Dadej Dyrektor BOSiR w Brzesku,
dziękując Radzie Miejskiej, Burmistrzowi za stworzenie odpowiednich warunków tak
finansowych, jak i technicznych, aby sport miał odpowiednie warunki rozwoju.
Radny Leszek Klimek zawnioskował o wystąpienie do GDDKiA o ustawienie znaku zakazu
skrętu w lewo w ul. Warszawską w Jasieniu z drogi nr 4. Kierowcy tirów skręcają w ul.
Warszawską nie mieszczą się potem na ul. Mazurkiewicza i są zmuszeni cofać stwarzając
niebezpieczeństwo przechodniów.
Radny Jarosław Sorys ustosunkował się do tematu pomocy województwa małopolskiego w
usuwaniu skutków powodzi z czerwca br. Oczekiwania nasze były nie małe, jak się to skończyło
wiemy wszyscy. Radny poprosił Dyrektor MOPS o przybliżenie, czy osoby najbardziej
poszkodowane w czasie czerwcowej powodzi, które nie mogły zamieszkać we własnym domu
otrzymały odpowiednią pomoc.
Radna Halina Mrówka zwróciła uwagę na potrzebę częstych kontroli policji przy wyjeździe
ul. Biznesowa i Przy Rondzie i wyjeździe z od Macdonalda, w tym miejscu kierowcy
nagminnie łamią przepisy i nie umieją się poruszać po tym skrzyżowaniu.
Radny Jerzy Gawiak zwrócił uwagę na złe parkowanie samochodów na terenie miasta jak np.
parkowanie samochodów na chodniku koło Domu Nauczyciela, gdzie zaraz za budynkiem jest
parking, ale płatny i zarazem pusty. Radny wnosi o częste kontrole policji w tym zakresie.
Radna Ewa Chmielarz zawnioskowała o sprawdzenie przez merytoryczny Wydział UM czyją
własnością jest przedmiotowy chodnik koło Domu Nauczyciela. Jeśli droga jest gminna to
i
na pewno chodnik należy do gminy.
Radny Jarosław Sorys zawnioskował o częste kontrole i zwrócenie uwagi policji na
parkowanie tirów na parkingu przed Domem Ludowym w Jadownikach. W tym miejscu
nieopodal jest przystanek autobusowy i parkujące tam tiry stwarzają zagrożenie dla ruchu.
Na wszystkie zapytania radnych dot. porządku publicznego odpowiedzi udzielił Komendant
Powiatowy Policji Brzesku Roman Gurgul i Burmistrz Grzegorz Wawryka.
Przewodniczący Tadeusz Pasierb zapytał Komendanta Straży Pożarnej w jakim terminie
zostanie uzupełniony i rozliczony zakupiony sprzęt dla potrzeb OSP w Jadownikach, po
przekazaniu z budżetu gminy środków finansowych.
Pan Piotr Strojny Komendant Powiatowy Straży Pożarnej odpowiedział, że realizacja
zadania poprzez zakup sprzętu zgodnie z zawartą umową z Komendą Główną Straży Pożarnej
musi zostać rozliczone do końca br. Postaramy się jednak by zostało to zadanie rozliczone na
koniec miesiąca listopada br.
Ad.6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy Brzesko.
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Głos zabrała mieszkanka Brzeska Maria Bartys, zapytała Burmistrza Brzeska na jakim etapie
jest w chwili obecnej temat nielegalnego wybudowania kanalizacji burzowej na ul. Wiejskiej i
Czarnowiejskiej.
Na zapytanie odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka.
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek podziękowała za zorganizowanie Konkursu Sołectw
w Jadownikach. Pogratulowała wszystkim zwycięstwa i dziękuje Kierownikowi Bigajowi za
świetną organizację imprezy.
Sołtys Sterkowca Józef Witek odniósł się do zapytania radnego Bogusza dot. remontu
chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu.
Chodnik przy ul. Sosnowej jest własnością Powiatu Brzeskiego i jest złożone przez sołectwo
pismo w tej sprawie do starosty, chodnik zostanie naprawiony.
Radny Stanisław Góra poprosił o przedstawienie wyników rozmów z podmiotami
świadczącymi transport zbiorowy komunikacji miejskiej, szczególnie jeśli chodzi o przewóz
pasażerów na trasie Brzesko – Poręba Spytkowska, w związku z likwidacją wieczornych kursów
przez Spółkę MPK w Brzesku. Czy jest jakiś odzew, czy zapadły jakieś pisemne ustalenia, prosi
o informacje dla mieszkańców.
Sołtys Okocimia Wit Zydroń jak również Antoni Staszczyk Przewodniczący Zarządu
Osiedla Zielonka podziękowali Burmistrzowi Brzeska za złożenie wniosku z ich
kandydaturami do komisji konkursu najlepszy sołtys roku 2013.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik zapytał kiedy zostanie naprawiony zniszczony chodnik
w Wokowicach.
Burmistrz Grzegorz Wawryka i Przewodniczący Tadeusz Pasierb złożyli na ręce Pana
Staszczyka i Zydronia gratulacje za otrzymane wyróżnienia w konkursie jak również za udział
sołectw i osiedli w zorganizowanym turnieju sołectw w Jadownikach.
Radny Jarosław Sorys podziękował Burmistrzowi za organizacje Turnieju Sołectw
w Jadownikach i poprosił, by cyklicznie co roku organizować takie imprezy
w poszczególnych sołectwach.
Wiceprzewodnicząca Rady
Maria Kądziołka zaprosiła wszystkich obecnych na
organizowaną w dniu 18 października br. przez Zarząd Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”,
Przedszkole Nr 4 oraz Urząd Miejski „I Brzeską Sportowa Olimpiadę Przedszkolaków – Skrzaty
na start” w hali ZSP Nr 2 w Brzesku.
Ad.7. Sprawozdania z posiedzeń Komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:

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

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;
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Radny Edward Knaga Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 września 2013 r.

Pytania do złożonych sprawozdań brak.
Ad.8. Sprawozdanie z posiedzeń SKM za okres od ostatniej sesji.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożyła jej przewodnicząca Pani Jadwiga Kramer.
Ad.9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
Materiały zostały radnym doręczone na piśmie.
Pytań radnych brak.
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. gospodarki mieszkaniowej Gminy Brzesko.
Pytania zgłosili:
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał w temacie lokalu mieszkalnego przy ul.
Okocimskiej 42.
Co się obecnie dzieje z tym mieszkaniem, czy jest np. ono przewidziane do sprzedaży, wynajmu,
przekwalifikowania sposobu użytkowania?. Lokal ten już bardzo długo stoi jako pustostan i
należałoby coś z tym lokalem sensownego zrobić.
Odpowiedział Prezes MZGM Franciszek Mrzygłód – lokal ten na dzień dzisiejszy jest pusty
i jest w tym stanie już trzeci rok. Decyzja o jego dalszym przeznaczeniu tj. zbyciu czy wynajmu
na wolnym rynku leży po stronie UM. W ostatnim czasie zapytanie dot. wynajmu tego lokalu
zgłosiła jedna osoba zainteresowana mieszkaniem, odesłano ją do UM. Najwyższy czas, aby
podjąć jakieś decyzje w stosunku do tego mieszkania i odpowiednio go zagospodarować.
Burmistrz Jerzy Tyrkiel – dopowiedział, że przedmiotowy lokal jest przygotowywany do
sprzedaży, o szczegółach w tym temacie może powiedzieć Naczelnik Józef Makuch.
Naczelnik Józef Makuch - ta nieruchomość na chwilę obecną jest uregulowana – przybliżył co
w tym temacie zostało już zrobione przez służby UM.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał ile w chwili obecnej w zasobach gminy
jest pustostanów, jakie są przewidziane działania w stosunku do tych lokali?. W nawiązaniu do
wniosków SKM zapytał jakie jest przewidziane zagospodarowanie budynku po starej poczcie?.
Czy jako gmina wystąpiliśmy do wojewody małopolskiego o wycofanie się z postanowień
umowy, które blokują przekazanie lub sprzedaż tego budynku komukolwiek tak, by ten
budynek mógł funkcjonować?. W tej umowie, której nigdy nie widzieliśmy są klauzule, które
powodują, że tak naprawdę jesteśmy ubezwłasnowolnieni co do możliwości zbywania tej
nieruchomości lub przeznaczenia go na inne cele niż mieszkaniowe. Ponad 10 lat ten budynek
stoi jako pustostan, niszczeje i najwyższy czas podjąć jakieś ustalenia w tym temacie.
Burmistrz Brzeska odpowiedział, że są to budynki nieruchomości skarbu państwa przekazane
na określone cele. Takich obiektów było kilka jak np. na ul. Mickiewicza. W chwili obecnej
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uregulowaliśmy wiele innych nieruchomości, które zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej były
zatwierdzone do sprzedaży i na tym głównie skupiały się działania wydziału.
Prezes MZGM Franciszek Mrzygłód dodał, że w chwili obecnej jest kilka pustych lokali
komunalnych, które Pan Burmistrz zabezpieczył min. dla wysiedlonych mieszkańców
z
Okocimia. Pan Prezes przybliżył gdzie te lokale się znajdują, jest wolnych około 7 lokali.
Radny Adam Kwaśniak skierował apel do Burmistrza Brzeska by nie wynajmować lokalu
mieszkalnego przy ul. Okocimskiej 42 tylko sprzedać go po cenie rynkowej na wolnym rynku.
Burmistrz odpowiedział, że takie działania zostały już podjęte.
Ad.12.Ocena funkcjonowania świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
Temat był szeroko omówiony na posiedzeniach komisji – pytań radnych brak.
Ad.13. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2013/2014.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poruszył w swojej wypowiedzi kwestie
sprzedaży w sklepikach szkolnych niezdrowej żywności i realizacji Uchwały Rady Miejskiej w
tej sprawie.
Nadal w sklepikach szkolnych taką żywność można spotkać. Czy Pan Naczelnik poruszał ten
temat na spotkaniach z dyrektorami?. Radny zaproponował, aby przy zawieraniu umów
z
dzierżawcami sklepików zawrzeć w umowie klauzulę, że zabrania się sprzedaży niezdrowej
żywności i uczulić dyrektorów szkół na to.
Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, że na koniec każdego roku szkolnego dyrektorzy szkół
składają sprawozdanie z realizacji podjętej uchwały. Wszystkie sprawozdania są
w
wydziale i na podstawie sporządzonej analizy należy stwierdzić, że faktycznie na terenie
placówek oświatowych dyrektorzy nadzorują prace sklepików szkolnych i według informacji
dyrektorów szkół nie ma tam produktów które by zagrażały dzieciom. Niestety panuje inna
sytuacja, że dzieci przy akceptacji rodziców przynoszą do szkoły niezdrową żywność
i napoje
i tego nikt nie jest w stanie zabronić, pomimo tego, że są różne akcje, pogadanki
w temacie
itp.
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek stwierdziła, że mimo wprowadzenia zakazu sprzedaży
niezdrowej żywności w sklepikach szkolnych nadal taką żywność się sprzedaje. W szkole
obowiązuje regulamin w myśl którego dyrektor może zabronić rodzicom dawania dzieciom
chipsów, ponieważ dziecko ma przynosić do szkoły śniadanie.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę, że rodzice zauważyli, iż w PSP
nr 2, że w sklepikach są sprzedawane rzeczy niezdrowe. Cieszy go, że Rada Pedagogiczna w
tym względzie też podjęła stosowne wnioski i te zmiany w szkole będą następowały.
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek poprosiła, aby społeczność nauczycielska naszego miasta
przyłączyła się do Apelu i wystosowała swój apel w tej sprawie z własnej inicjatywy.
Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie dot. docieplenia budynku przedszkola nr 1
w Jadownikach. O tym się mówi, jest to niezbyt wysoki koszt, ale niezbędny i dobrze by było,
aby w najbliższym czasie docieplenie zostało wykonane.
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Ad.14. Podjecie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca Rady
Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały,
a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został
przyjęty; 18 za, przeciw 0 , 0 wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XL/280/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013.
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji).
2) 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
Wiceprzewodnicząca Rady
Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały,
a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został
przyjęty: 20 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XL/281/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 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;
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.)

3) udzielenia pomocy finansowej dla 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; 20 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XL/282/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.)
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4) Nadania Tytułu Honorowego „ Medal Na Wstędze za zasługi dla Miasta Brzeska”;
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poinformował, że bardzo się cieszy iż pan Jerzy
Wyczesany jest osobą nominowaną do tego tytułu. Jako mieszkaniec Brzeska zasługuje na taki
tytuł. Jego wieloletnia praca i zamiłowanie do historii naszych dziejów została doceniona.
Radny Bogusław Babicz zgłosił poprawkę redakcyjną do projektu uchwały, winno być
paragrafie 2 – Burmistrz Brzeska.

w

Innych 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, przeciw 0, 0 wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XL/283/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie Nadania Tytułu Honorowego „ Medal Na Wstędze za zasługi dla Miasta
Brzeska”
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.)
5) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy Sołectwa
Jasień i osiedla Kościuszki – Ogrodowa.
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, przeciw 0, 0 wstrzymujących.
UCHWAŁA NR XL/284/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy
Sołectwa Jasień i osiedla Kościuszki – Ogrodowa.
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.)

6) pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Pytań radnych brak
Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Ojczyk
a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb
przyjęty; 19 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących.

przedstawił treść projektu uchwały,
poddał go pod głosowanie – został

UCHWAŁA NR XL/285/2013
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Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.)
7) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Ojczyk
a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb
przyjęty; 20 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących.

przedstawił treść projektu uchwały,
poddał go pod głosowanie – został

UCHWAŁA NR XL/286/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.)
8) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska.
Radny Krzysztof Ojczyk zaproponował wniesienie autopoprawki do uchwały poprzez dodanie
w paragrafie drugim słów „ stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”.
pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Ojczyk
a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb
przyjęty; 19 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących.

przedstawił treść projektu uchwały,
poddał go pod głosowanie – został

UCHWAŁA NR XL/287/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska.
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.)
9) projekt uchwały w sprawie dostępności boiska sportowego w Szczepanowie.
pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Ojczyk
a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb
przyjęty: 20 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących.

przedstawił treść projektu uchwały,
poddał go pod głosowanie – został

UCHWAŁA NR XL/288/2013
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Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie dostępności boiska sportowego w Szczepanowie.
(Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.)
W tym momencie zaproponowano wprowadzenie zmiany w porządku obrad sesji poprzez
dodanie punktu 15 podjęcie Apelu w sprawie przywrócenia lektury Pan Tadeusz do kanonu
lektur szkolnych.
Radny Krzysztof Bogusz poinformował, że powołując się na artykuł w gazecie Krakowskiej
ostatnia korekta listy lektur szkolnych była 5 lat temu i od tego czasu lektura Pan Tadeusz nie
jest już lekturą obowiązującą. Zmiany te funkcjonują od 2008 roku nie stało się to
w
ostatnim czasie.
Radny Adam Smołucha według jego opinii nie ma żadnego znaczenia, że zmiany te
funkcjonują od 2008 roku. Istotne jest to, że tak jest obecnie i Apel należy przegłosować
i
przyjąć.
W dalszej dyskusji ustalono treść powyższego apelu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przegłosowanie wprowadzenia powyższego
apelu do porządku obrad sesji.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek zaproponował przegłosowanie tej zmiany w porządku
obrad tak aby wszystko było zgodne z prawem.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie apelu jw. jako
pkt.15, a kolejne pkt. otrzymają nową numerację 16, 17, 18 i 19.
Wniosek głosowano jednogłośnie 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad.15 Podjęcie Apelu w sprawie przywrócenia lektury Pan Tadeusz do kanonu lektur
szkolnych.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu apelu ,a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 20 za,
przeciw 0, 0 wstrzymujących.
Apel NR XL/15 /2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 września 2013 r.
(Podjęty apel stanowi załącznik do protokołu sesji.)
Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odp. radnej A. Lubowieckiej – w sprawie ul. Źródlanej, są w tym roku przewidziane pewne
prace remontowe.
Odnośnie zakupu kruszywa na zniszczone drogi dojazdowe zniszczone przez samochody
autostrady - będziemy nadal monitować w GDDPiA w sprawie naprawy zniszczonych przez
nich dróg przy budowie autostrady.
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W sprawie remontu kwatery na cmentarzu w Szczepanowie - złożyliśmy wniosek na cmentarze
z okresu I wojny światowej i możemy się starać o środki z Urzędu Wojewódzkiego. Na ostatnim
spotkaniu z Panem Wojewodą uzyskaliśmy informacje, że
w przyszłym roku te środki będą
większe, w wysokości około 788 tysięcy złotych. Wniosek został złożony i działania będą
prowadzone, z naszej strony jest już przygotowana odpowiednia dokumentacja.
Odp. radnemu K. Boguszowi w sprawie chodnika w Sterkowcu – ten chodnik jest własnością
powiatu i bezpośrednio w tej sprawie należy się skontaktować z Zarządem Dróg Powiatowych
lub Starostą.
Jeśli chodzi o boisko sportowe w Sterkowcu – wniosek w sprawie środków finansowych został
złożony dopiero w tym roku. Burmistrz zadeklarował, że pomoże w tym remoncie
i nadal to
podtrzymuje. Realizujemy bardzo dużo obiektów sportowych, przypomniał jakie. Burmistrz
poprosił o trochę cierpliwości.
Odpowiedź radnemu A. Smołucha – ulice które wskazano we wniosku mieszkańców nie były
przewidywane w tym roku do wykonania. Planowana jest tam do wykonania kanalizacja,
dlatego też będziemy wymagać od RPWiK, aby po zakończeniu prac ta droga została
odpowiednio utwardzona.
Odpowiedz radnemu J. Sorysowi dot. składanego wniosku przez powiat do „Schetynówki”.
Burmistrz przypomniał jakie ustalenia w tej sprawie zapadły na spotkaniach z Panem Starostą w
roku ubiegły. Ustalono wówczas, że we wniosku zostanie wskazana ul. Staropolska i
Małopolska w Jadownikach. W roku ubiegłym na złożony wniosek powiat nie otrzymał
środków finansowych. Umówiliśmy się z Panem Starostą, była taka deklaracja
i powinna
nadal obowiązywać, że ten wniosek będzie w tym roku w pierwszej kolejności składany.
Oczekujemy, że powiat bez względu na to czy są wnioski z innych gmin tego słowa dotrzyma i
wniosek zostanie złożony. Wśród kryteriów które decydują nie bierze się pod uwagę tylko
wysokości dofinansowania, ale również inne obciążenia, gdzie ul. Staropolska jest bardzo
obciążona ruchem i stanowi małą obwodnicę drogi nr 4. Należy mieć świadomość, że w wielu
inwestycjach powiatowych gmina partycypuje. Jeśli nie uda się powiatowi uzyskać tych
pieniędzy to winien zabiegać o fundusze unijne, albo robić
z bieżących wydatków.
Kwotę która dzisiaj przekazaliśmy na to zadanie zostanie utrzymana i oczekujemy by powiat
dotrzymał złożonych wcześniejszych deklaracji.
Odp. radnemu E. Knaga - nie mamy w chwili obecnej informacji czy ruch ciężarowy zostanie
puszczony obwodnicą miasta. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Panem Starosta, a
GDDKiA w sprawie środków które powiat otrzymał. Cały czas jest podtrzymywana deklaracja,
że będzie budowany zjazd docelowy. Burmistrz przypomniał radnym jakie zostały poczynione
ze strony gminy starania i jakie zostały wydane decyzje by ta inwestycja została doprowadzona
do końca.
Odp. radnemu B. Babiczowi - liczyliśmy, że większa część chodnika zostanie wykonana, ale
chyba Pan Starosta miał jakieś problemy z dokumentacją i ze sprawami własnościowymi.
Będziemy rozmawiać z powiatem, aby ten chodnik został wykonany.
Budowę chodnika na ul. Konstytucji 3 maja potraktujemy jako wniosek do budżetu na rok
2014.
Odp. radnej M. Kądziołka - wystąpimy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby dokonano
naprawy ul. Solskiego pod wiaduktem kolejowym. W niedługim czasie planowana jest
przebudowa tego wiaduktu, bo prace przy przebudowie linii kolejowej są bardzo zaawansowane
w rejonie Jasienia i zbliżają się w kierunku Brzeska.
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Odp. radnemu K. Ojczykowi - wynagrodzenia członków RN Spółek Gminnych prowadzimy
szczegółowe analizy, przedstawimy propozycje na komisjach i temat zapewne rozstrzygniemy.
Burmistrz udzielił odpowiedzi w temacie likwidacji szkód powodziowych, pracy MOPS
i służb UM w tym zakresie, w jaki sposób mieszkańcy otrzymali pomoc.
Odp. radnemu L. Klimkowi – na skrzyżowaniu o które wnioskował radny obowiązuje
ograniczenie tonażu – temat został już wyjaśniony, a radny Klimek otrzymał odpowiedź.
Odp. radnemu S. Góra w sprawie komunikacji MPK. Temat MPK i rozkładów jazdy był
dyskutowany na posiedzeniach komisji i min. wnioski komisji były takie, aby ograniczyć tą
częstotliwość nierentownych kursów i dlatego wprowadzono rozkład wakacyjny. Pojawiły się
głosy mieszkańców, że nie ma późniejszych kursów to jest problem z komunikacją.
Na wniosek mieszkańców Bucza prywatny przewoźnik uruchomił dodatkowy kurs
w
godzinach wieczornych i jeśli będzie jeździło przynajmniej 5 osób to ten kurs utrzyma,
a nie
uzbierało się nawet tych pięciu osób. Jako gmina rozmawiamy z przewoźnikiem na temat
uruchomienia nowych kursów, ale będzie dużo zależało od tego, czy będą chętni by nimi jeździć
i czy się będą opłacać.
Jeśli zadeklaruje się pewna grupa osób, że będzie korzystała z tych kursów to wówczas
podejmiemy decyzję.
Radny Krzysztof Bogusz podał na przykładzie RPK Bochnia uruchomienie kursów do
Tarnowa nie co godzinę, ale co 4 godziny i nie dopłacają do tego biznesu, oficjalne informacje
są również takie, że te kursy nie przynoszą im straty. Radny zawnioskował, by większość
kursów z godzin południowych przenieść na godziny popołudniowe, gdzie ruch jest największy
tak jak to zrobiła Bochnia w przypadku Tarnowa.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka stwierdziła, że osobiście nie może zrozumieć
dlaczego RPK Bochnia opłaca się uruchomić dodatkowe kursy do Tarnowa i nie tracą na tym, a
u nas dwa lata temu min. na jej wniosek uruchomiono dodatkowe kursy MPK do Tarnowa. Po
jakimś czasie okazało się, że kursy te są nierentowne, spółka ponosi takie koszty, że im się nie
opłaca tej linii utrzymywać i zostały zlikwidowane. Dla radnej jest nie do pojęcia stanowisko
MPK - wszyscy inni zarabiają na kursach do Tarnowa, a nieopłacalne jest to dla MPK Brzesko.
Radny Piotr Wyczesany przypomniał, że czerwcowej sesji złożył interpelacje w sprawie
cyklicznego zalewania gospodarstw w Buczu przez wody opadowe z autostrady. Otrzymałem
wówczas odpowiedź, że jest planowane spotkanie przedstawicieli gminy
i GDDKiA.
Takie spotkanie odbyło się, radny prosi o przedstawienie ustaleń i wniosków ze spotkania.
Burmistrz odpowiedział, Pan sołtys był umówiony z przedstawicielami GDDKiA i mamy
informacje że takie spotkanie w Buczu odbyło się.
Radny Jarosław Sorys przypomniał, że termin składania wniosków do „Schetynówki” upływa
dnia 30 września br. Dzisiaj przeprowadził rozmowę z Panem Dyrektorem Wołczyńskim z
której wynika, że wniosek zostanie złożony w najbliższy piątek. Należy porozmawiać z Panem
Starostą osobiście w tym temacie, bo w przeciwnym razie skończy się na naszych pobożnych
życzeniach. To zadanie jest bardzo ważne i należy mieć to na uwadze. Należy zrobić wszystko
by to nasze zadanie było premiowane przez powiat.
Naczelnik Józef Makuch odpowiedział na zapytanie radnej Chmielarz dot. własności chodnika
przy Domu Nauczyciela. Jest to chodnik własności gminy.
Ad.18 Wolne wnioski i zapytania.
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Przewodniczący Tadeusz Pasierb odczytał pismo MZiUW w Krakowie dot. odpowiedzi na
skierowany Apel przez RM w Brzesku w sprawie rzeki Uszwicy i potoku Grodna oraz pismo
Posła Józefa Rojka dot. utrzymania dworców kolejowych w Małopolsce miejscowości
Sterkowiec.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka poprosiła Burmistrza o rozesłanie do radnych
drogą elektroniczna nowych numerów telefonów do UM.
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek zawnioskowała o przedstawienie informacji radnym na
temat programu rządowego pomocy w budowie mieszkań komunalnych.
Ad.19. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb
zamknął obrady XL sesji RM w Brzesku.
Obrady trwały od godz.9.00-12.25

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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