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

Bogusz Krzysztof,

2.

Brzyk Franciszek,

3.

Chmielarz Ewa,

4.

Gawiak Jerzy,

5.

Góra Stanisław,

6.

Klimek Leszek;

7.

Knaga Edward,

8.

Kucia Maria,

9.

Kądziołka Maria,

10.

Kwaśniak Adam,

11.

Lubowiecka Anna,

12.

Mrówka Halina,

13.

Ojczyk Krzysztof,

14.

Pacewicz-Pyrek Katarzyna,

15.

Pasierb Tadeusz,

16.

Sproski Kazimierz,

17.

Smołucha Adam,

18.

Strojny Paweł,

19.

Sorys Jarosław,

20.

Wyczesany Piotr.

Nieobecny: Radny Bogusław Babicz.
Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg.
załączonych list obecności, oraz :
1. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
3. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb otworzył obrady XLI Sesji
Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, z-ce Burmistrza Pana
Jerzego Tyrkiela, Sekretarza Pana Stanisława Sułka, Skarbnik Gminy Panią Celinę Łanocha,
Starostę Pana Andrzeja Potępę oraz wszystkich zaproszonych gości, w tym dzieci
z Przedszkola Nr 4 w Brzesku. W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, a więc wymagana
liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb poinformował, że porządek
obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku
z czym zapytał: Czy wszyscy Radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Uwag nie było Przewodniczący stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb przedstawił
porządek obrad

XLI

sesji Rady Miejskiej w Brzesku, przekazany radnym wraz

z materiałami na sesję:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 25 września 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 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2013r.
11. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom.
12. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji unijnych.
13. 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) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Gminą
Nowy Wiśnicz, dotyczącego współfinansowania przez Gminę Brzesko pozaszkolnego
punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący

Rady

Tadeusz

Pasierb,

poinformował,

że

w zawiązku z tym, iż przy zwołaniu sesji nie było jeszcze pisma z kontroli oświadczeń
majątkowych, a które wpłynęły na dzień przed sesją, dlatego będą następujące zmiany:
W pkt. 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych
osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym).
Kolejny punkt 14, będzie brzmiał: Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie
gminnym. Kolejne punkty, będą otrzymywały następujące numery. Odczytał porządek obrad
wraz z propozycją zmiany.
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 25 września 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 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2013r.
11. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom.
12. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji unijnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych
osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie
gminnym).
14. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób
zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym.
15. 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) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Gminą
Nowy

Wiśnicz,

dotyczącego

współfinansowania

przez

Gminę

Brzesko

pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.
Głosowano 17 za, jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych na sali.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącej Rady Pani Marii Kądziołka,
która przywitała przedszkolaków, Panią Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Brzesku wraz
z nauczycielami oraz osoby o wielkim sercu, dzięki którym mogła zostać zorganizowana
„I Brzeska Sportowa Olimpiada Przedszkolaków – Skrzaty na start”, zorganizowana przez
Zarząd Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”, Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku oraz
Urząd Miejski w Brzesku dnia 18 październik 2013 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Okulickiego w Brzesku. Udział w Olimpiadzie wzięło 501
przedszkolaków.
Pani Maria Kądziołka w-ce Przewodnicząca Rady, jedna ze współorganizatorów Olimpiady
powiedziała:
„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, Panie Burmistrzu, Szanowni zaproszeni
Goście.
Na dzisiejszej sesji gościmy niecodzienne osoby, a mianowicie przedszkolaków
z Przedszkola Nr 4 im. Jana Brzechwy z Panią Dyrektor Marią Obruśnik oraz nauczycielami
oraz osoby o wielkim sercu dzięki którym mogliśmy organizować „I Brzeską Sportową
Olimpiadę Przedszkolaków – Skrzaty na start” pod patronatem Burmistrza Brzeska Pana
Grzegorza Wawryki.
Olimpiada, jak Państwo wiecie odbyła się 18 października 2013 r. w hali przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku i brało w niej udział 501 przedszkolaków z 10 placówek
gminy Brzesko i 7 placówek z powiatu brzeskiego.
Organizatorami Olimpiady byli: Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy, Zarząd
Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa” oraz Urząd Miejski w Brzesku.
Jednakże niemożliwym byłoby zorganizowanie Olimpiady bez pomocy osób o złotym sercu
i właśnie dzisiaj dzieciaczki z Przedszkola Nr 4 w imieniu 501 uczestników Olimpiady oraz
organizatorów chciały im podziękować:
„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy
Potrzeby innego człowieka
Jedynie człowiek wielkiego serca

Wyciągnie doń pomocną dłoń..”

Szanowne Panie, Szanowni Panowie
Przyjaciele dzieci, przyjaciele Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”, przyjaciele
Publicznego Przedszkola
Nr 4 im. Jana Brzechwy
w Brzesku
Często, aby wyrazić wdzięczność brakuje nam słów i wówczas najprostszym,
najmilszym słowem jest słowo DZIĘKUJĘ.
Dziękujemy WAM - za pomoc udzieloną w organizacji „I Brzeskiej Sportowej Olimpiady
Przedszkolaków – Skrzaty na Start”;
Dziękujemy – za radość, szczęście i uśmiech dzieci, najwspanialsze zjawisko jakie mógł
człowiek zobaczyć na oczy;
Dziękujemy – za tańczące iskierki radości, wywołujące najszczerszy uśmiech dzieci.
Myśl przewodnia „I Brzeskiej Sportowej Olimpiady Przedszkolaków – Skrzaty na Start”
zorganizowanej dnia 18 października 2013 r.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
została w pełni zrealizowana, gdyż wraz z dziećmi śmiał się cały świat.
Podziękowania składamy w imieniu wszystkich 501 dzieci biorących udział w
Olimpiadzie oraz organizatorów Zarządu Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”,
Publicznego Przedszkola NR 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku oraz Urzędu
Miejskiego w Brzesku.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy – teraz w imieniu organizatorów dzieciaczki
wręczą podziękowania oraz symbol dziecięcych lat – „LIZAKA NA PATYKU”
1. Dziękujemy serdecznie Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Wawryka, pod Patronatem
którego została zorganizowana Olimpiada – Dziękujemy Panie Burmistrzu;
2. Dziękujemy Staroście Brzeskiemu – Panu Andrzejowi Potępa;
3. Dziękujemy Panu Józefowi Cierniak – Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu oraz pracownikom WEKiS; Na ręce Pana Naczelnika pragniemy złożyć
również podziękowania dla nauczycieli, którzy pełnili funkcje sędziów i sprawnie
przeprowadzili konkurencje Olimpijskie oraz pracownikom Wydziału EKiS;
4. Dziękujemy Państwu Teresie i Edmundowi Leś – Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowo-Transportowe;
5. Dziękujemy Pani Agnieszce Godek Prezesowi – SK INWEST GREEN
Kopalnia Waryś;

Sp. z o.o.



i P. Markowi Kośmider – Sołtysowi Sołectwa Mokrzyska, przedstawicielowi
Spółki;
6. Dziękujemy Panom Adamowi Zydroń Prezesowi i w-ce Prezesowi Pawłowi
Majewskim Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej;
7. Dziękujemy Panu Zbigniewowi Gładyś
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku;

Prezesowi Rejonowego Przedsiębiorstwa

8. Dziękujemy Panu Tomaszowi Borkowskiemu Getin Nobile Bank O/Brzesko;

9. Dziękujemy Panu Zygmuntowi Popiela Przedsiębiorstwo Budownictwa i Usług
Technicznych w Brzesku;
10. Dziękujemy P. Zdzisław Nawrot oraz Pan Zbigniew Mazur Prezesom Spółdzielni
Produkcyjno-Usługowej w Szczurowej;
11. Dziękujemy Panu Andrzejowi Stolińskiemu – Dyrektor Krakowskiego Banku
Spółdzielczego O/ Szczurowej;
12. Dziękujemy Panu Tadeusz Wolsza – Firma „Zurbis” w Brzesku;
13. Dziękujemy Panu Edwardowi Milewskiemu – Przedsiębiorcy Brzeskiemu –
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe (Hurtownia) Brzesko;
14. Dziękujemy Państwu Zofii i Wiesławowi PUKAL – Firma PROSTER sp. z o.o.
Elektonika i Automatyka Przemysłowa Brzesko;
15. Dziękujemy Państwu Aleksandrze i Ryszardowi Dziedzicowie – Oficyna Brzeska;
16. Dziękujemy Pani Marzenie Góra - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Brzesku, dzięki której mogliśmy gościć w pięknej hali sportowej;
17. Dziękujemy Państwu Małgorzacie i Wacławowi Jawor Firma Usługowo-RemontowoBudowlana Brzesko;
18.Dziękujemy Pani Dorocie Król Ciastkarnia „Królewska” Brzesko;
19. Dziękujemy Panu Wacławowi Szczerbiński – Firma-„Pro-Fil” Brzesko;
20. Dziękujemy Panu Markowi Kokoszka – Prezesowi PSS „Społem” w Brzesku;
21. Dziękujemy Panu Januszowi Dziura – Kierownikowi Biura Obsługi Klienta PGNiG,
22. Dziękujemy Panu Romanowi Gurgul Komendantowi Powiatowej Policji w Brzesku;
23. Dziękujemy Panu Dariuszowi Pęcak Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Brzesku;
24. Dziękujemy Pani Urszuli Biała – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Brzesku;
25. Dziękujemy Pani Małgorzacie Cuber Dyrektor MOK oraz instruktorom MOK-u,
którzy bardzo nam pomogli w organizacji Olimpiady;
26. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Bigaj Naczelnik Wydziału Promocji UM, który dwoił
się i troił łącznie z tym, że zabawiał dzieci przebrany w strój mrówki;
27. Dziękujemy Pani Renacie Pabian pracownikowi UM;
28. Dziękujemy Nauczycielom którzy sprawnie przeprowadzali Olimpijskie Konkurencje.
Dziękujemy wszystkim innym, dzięki którym możliwym stało się zorganizowanie Olimpiady.
Na zakończenie chciałam podziękować Pani Dyrektora Przedszkola Nr 4 Marii Obruśnik za
pomoc i organizację Olimpiady, a na Pani ręce złożyć podziękowania dla wszystkich
pracowników przedszkola – nauczycieli oraz personelu pomocniczego.
„Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat.”

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok na „II
Brzeską Sportową Olimpiadę Przedszkolaków.””
Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa podziękował wszystkim dzieciom za
piękne wręczenie podziękowań. Dodał, że impreza była piękna, pogratulował, że udało się
organizatorom tylu ludzi zgromadzić wokół tej imprezy.
Przewodniczący

Rady

Tadeusz

Pasierb,

również

podziękował

wszystkim

organizatorom oraz wszystkim sponsorom tej imprezy sportowej.
Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniu 25 września 2013 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 września 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 17 za, (jednogłośnie). Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Interpelacje radnych. (brak).
Ad. 5. Zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że obecny na posiedzeniu jest Komendant Policji,
czy są jakieś zapytania?
Radna Halina Mrówka, zapytała w sprawie ronda na Placu Kupieckim, a konkretnie
wyjazdy z niego w stronę Mc Donalda, nadal nic się tam nie zmieniło.
Komendant Powiatowy Policji Roman Gurgul, odpowiedział, że obowiązują znaki
drogowe, które są tam zamontowane. Poinformował, że część patroli wyśle od czasu do czasu,
aby sprawdzili jak pojazdy się poruszają w tym miejscu. Poinformował, że innego
oznakowania tam być nie może.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w sprawie:
- w związku z wątpliwościami mieszkańców na stronie brzesko.ws dot. prawidłowej
numeracji budynku przy ulicy Ogrodowej. Proszę o informacje, która pozwoli na wyjaśnienie
tej sytuacji;
Radny Jarosław Sorys, prosiłbym o zorganizowanie spotkania z członkami Urzędu
Marszałkowskiego, Marszałkiem Stanisławem Sorysem w sprawie dotacji do dróg
dojazdowych do pól, uszkodzonych podczas powodzi w 2013r. Kontaktowałem się z Urzędem
Marszałkowskim w tej sprawie, niektóre gminy z naszego powiatu już dotację otrzymały,
należało mieć również wkład własny.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawach:

- Na jakim etapie jest wznowienie przez urząd budowy hali sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Wiem, że takie działania są już podejmowane i chciałem spytać
w jakim kierunku to idzie?
- Kiedy popłynie woda w domach na ul. Stawowej w Brzesku?. Wielu mieszkańców, ok. 20
rodzin od kilku lat składa wnioski, aby ta magistrala wodociągowa została wykonana. Spółka
RPWiK powinna to wykonać zgodnie z deklaracjami prezesa Gładysia. Jest to koszt około
100 tys. złotych, przypomnę, że jako gmina mamy w tej spółce ponad 50% udziałów. Patrząc
na ilośc mieszkańców i domów wydaje się konieczne zakończenie tej inwestycji, choćby z tego
powodu, że jesteśmy dokumentacyjnie już przygotowani.
- Na początku przyszłego roku kończy się

dotychczasowa umowa z zarządcą kortów

tenisowych na naszych terenach przy OKS-ie. Wiemy, że ta dyscyplina cieszy się dużą
popularnością wśród mieszkańców. W przypadku, kiedy jest ona dobrze zarządzana w sposób
merytoryczny, profesjonalny i sportowy przez animatora sportu, to wielu miastach przynosi
ona dochód i potrafi się sama sfinansować. Przypomnę, że od dwóch lat dyskutujemy o tym
na komisjach, żeby sekcja ta po wygaśnięciu umowy została przejęta przez Brzeski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Wydaje mi się, że nadchodzi czas, w końcu przejąć tą jednostkę przez
gminę bądź

BOSiR.

Teraz pytanie: czy Pan Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, jest

przygotowany merytorycznie, koncepcyjnie do przejęcia tego obiektu, czy ma pomysł na jego
zagospodarowanie? W przypadku pozytywnej odpowiedzi złożę wniosek formalny, aby
przejąć obiekt kortów tenisowych pod zarządzanie gminy i zamknąć już ten temat.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, zapytała kiedy zostanie uprzątnięty teren
po basenach letnich, pomiędzy sklepem Carrefour, a Osiedlem Ogrodowa. Proszę ponownie
o podjęcie działań w tym celu.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział, że taka koncepcja ewentualnego przejęcia
kortów tenisowych jest przygotowywana. W najbliższym czasie przedstawię taką koncepcję
na ręce Pana Burmistrza Brzeska.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, złożył wniosek formalny:
Rada Miejska w Brzesku wnosi do Burmistrza Brzeska o przejęcie po
wygaśnięciu

dotychczasowej

umowy

przez

Zarządcę,

obiektów

kortów

tenisowych przez jednostkę budżetową tj. Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
celem dalszego zarządzania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb poddał pod głosowanie
w/w wniosek. Głosowano 16 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. Wniosek został podjęty.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wpłynęły trzy wnioski dotyczące
przyznania tytułów honorowych. Część Radnych już się z nimi zapoznała, a część nie. Kto
jeszcze się z radnych się nie zapoznał jest możliwość dziś się z nimi zapoznać i podpisać
wedle uznania. Są do wglądu i poparcia u Pań z Biura Rady.
Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Radna

Anna

Lubowiecka,

zapytała

w

sprawie

stanu

drogi

ul.

Pielgrzymów

w Szczepanowie. Droga ta stanowiła drogę techniczną, podczas budowania autostrady. Czy
zostanie wykonana nowa nakładka asfaltowa, ponieważ została cała zniszczona i nie ma tam
śladu po tamtej nakładce. Mieszkańcy z ul. Podlesie w Szczepanowie, nie mają oświetlenia na
wiadukcie 55 ani chodnika. Tak zostało zaprojektowanie, że nie ma chodnika. Procedura
oświetlenia wiem, że jest uruchomiona. Proszę o działania ze strony gminy, aby
zainterweniowali w instytucjach, które są za to odpowiedzialne, aby to oświetlenie uruchomić
jak najszybciej ponieważ za niedługo mamy zmianę czasu. Będzie coraz ciemniej się robiło, co
stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych.
Sołtys sołectwa Wokowic Marian Czarnik, ulica Centralna w Wokowicach do boiska
sportowego była przekazana do budowy autostrady. W tej chwili została wyasfaltowana, przy
asfaltowaniu były takie uzgodnienia, że gmina wysypie pobocza tej drogi, żeby wyrównać.
Ponad miesiąc minął, a pobocza nie są wysypane. W niektórych miejscach jest spadek
w wysokości 30 cm. Następnie poruszył sprawę przyspieszenia oświetlenia wiaduktu z drogi
powiatowej ul. Dworskiej w stronę Staropolskiej w Sterkowcu. Zapytał co urząd robi
w sprawie odwodnienia z autostrady, żeby odpływ był do Uszwicy, a nie przez miejscowości
i nas zalewało.
Sołtys sołectwa Sterkowiec Józef Witek, poprosił o interwencję w sprawie braku
widoczności na skrzyżowaniu w stronę Szczepanowa, przez rosnący dąb. Auta muszą się
wysuwać na połowę jezdni, żeby cokolwiek zobaczyć.
Sołtys sołectwa Bucze Stanisław Milewski, poinformował, że dziki w Buczu opanowały
już wszystko. To jest bardzo poważna sprawa. Był kiedyś na sesji Pan Poseł Robert Wardzała,
dyskutowałem z nim. Otrzymałem pismo od posła, że nie mogą nic zrobić. Wnioskuje
Szanowna Rado dzisiaj, aby odwołać koło łowieckie „Basior” ponieważ są niezaradni, nic nie
robią w tym kierunku. Byłem wezwany do naszego Radnego Piotra Wyczesanego o godzinie
6 rano, to co zobaczyłem, to nie da się opisać. Nie było trawnika pod domem pana radnego.
Musimy zrobić porządek.
Radny Piotr Wyczesany, poinformował, że to co powiedział Pan Sołtys jest jak najbardziej
prawdą. Jeżeli Pan Burmistrz ma jakikolwiek wpływ na to kto na tych terenach poluje, to
należy wziąć pod uwagę to co powiedział Pan Sołtys, aby koło „Basior” zostało pozbawione
takiej możliwości. Po tym zdarzeniu na mojej posesji zadzwoniłem do wszystkich „świętych

z tego koła” żeby cokolwiek w tym temacie zrobili i odpowiedź była jedna - nie mogą nic
zrobić. Mogą polować tylko tyle ile wydaje im się to za słuszne, strzelać tyle zwierzyny ile
uznają za słuszne mimo, że złożony został wniosek o zwiększeniu limitu odstrzału do ponad
100 szt. Natomiast Pan łowczy powiedział, że i tak wiedzą, że tego nie wykonają.
Sołtys sołectwa Bucze Stanisław Milewski, poinformował, że ma już dość.
Zaproponował, aby zaprosić przedstawiciela koła łowieckiego, który niech się określi czy
wezmą się za pracę czy nie. Proszę tę sprawę potraktować poważnie.
Radny Stanisław Góra, tereny łowieckie są dzierżawione przez właścicieli tych kół. Jeśli
nie spełniają wymogów, prosta sprawa- pozbywamy się ich jak sołtys mówi i ściągamy tego
który będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków.
Radny Jarosław Sorys, zaapelował o zorganizowanie spotkania kół łowieckich ponownie,
jakie miało miejsce na początku roku.
Radny Krzysztof Bogusz, koło łowieckie „Jedność” w Sterkowcu przestało wypłacać
rolnikom należności za zniszczone uprawy, gdzie mieszkańcy upominają się od kilku
miesięcy. Twierdzą, że nie mają pieniędzy, temat próbują przerzucić na przetrzymanie.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że należy wezwać na rozmowę
koła łowieckie. Jeśli jest to zależne od miasta to należy im odebrać tą dzierżawę, skoro są
nieskuteczni.
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;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – wspólne wnioski Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej;
 Radny Kazimierz Sproski –Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
Radny odniósł się do sprawy przejęcia kortów tenisowych. Stwierdził, że należy dobrze się
zastanowić, nie podejmować pochopnych decyzji, choć podkreślił, że nie jest przeciwny, aby
BOSiR przejął. Wniosek powinien zostać dogłębnie przeanalizowany. Przeniesienie wiąże się
z kosztami. Obiekt ten musi być dobrze zarządzany, aby przynosił dobre efekty jakie przynosi
nauka pływania, sekcja pływacka- np. Wojciecha Wojdaka, który znalazł się w Kadrze Polski.
Jest to ewenement na skalę polski, kto wie, czy nie znajdzie się na olimpiadzie- dodał radny.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wszystkie tego typu obiekty zwłaszcza
korty tenisowe, przy dobrym zarządzaniu potrafią się nawet samofinansować. Widać jak
została kręgielnia wykonana przy zarządzaniu BOSiRu, obiekty przy kręgielni, pływalnia. Ja
obaw nie mam. Jest właściwy czas i należy w sposób profesjonalny, merytoryczny to

wykonać, aby korty na skalę masową były dostępne dla dzieci i mieszkańców i we właściwy
sposób były zagospodarowane.
 Radny Stanisław Góra- Komisja Finansowa;
 Radny Leszek Klimek- Komisja Rewizyjna;.
Ad. 8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od
ostatniej sesji. Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. Pytania:
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zwrócił się z zapytaniem w sprawie
Prezesa MPK w Brzesku- przed chwilą otrzymałem kserokopię dokumentu, w którym Pan
Prezes MPK nakłada kary za przekroczenie zasad dopuszczalnej krytyki przez pracownika,
kierowcę MPK, członka Rady nadzorczej, zarzucając mu nieprawdę dot. nieprawidłowości
przy normach zużycia paliwa. Coś jest nie w porządku. Pan prezes ma prawo nakładać kary
na każdego pracownika, ale oczywiście zgodnie z regulaminem i kodeksem pracy. Temat jest
nam ogólnie znany, ponieważ był omawiany na komisjach. Prokuratura badała temat i nie
stwierdziła żadnych nieprawidłowości i chciałbym usłyszeć od Pana Prezesa – skoro jest to
spółka opłacona z naszych pieniędzy - co też takiego nieprawdziwego powiedział kierowca
MPK, że został tak dotkliwie i boleśnie został ukarany?. To idzie w akta. Znam tego Pana,
przepracował kilkadziesiąt lat, jest uczciwym i porządnym człowiekiem, wrażliwym na to się
dzieje w tej spółce. Bardzo mu leży na sercu, żeby spółka mogła dobrze funkcjonować, żeby
pasażerowie byli zadowoleni. Może pan prezes odpowie na pytanie, czy autobusy dalej jeżdżą
na stację „łąki” – na ul. Szczepanowską, tam gdzie nikt nie jeździ, nikt się nie wozi poza
mniemaniem Pana Prezesa? Proszę Panie Przewodniczący o zaproszenie Prezesa MPK, niech
nam się wytłumaczy z tego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb zawnioskował o
zaproszenie pana prezesa.
Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji. Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył z-ca Burmistrza Brzeska
Jerzy Tyrkiel – zapytań i uwag brak.
Ad. 10 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze
2013r.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła wykonanie budżetu.
Następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał pod głosowanie pozytywna opinię
wykonania Budżetu Gminy Brzesko pod głosowanie.

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała wykonanie Budżetu Gminy za I półrocze
2013r. Głosowano: 17 za, jednogłośnie.
Ad. 11 Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów
i pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Ad. 12 Bieżąca informacja na temat
wykorzystywania dotacji unijnych
Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafała Najdała, omówił w/w tematy.
przedstawił projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w 2013 r. :


Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową
parkingu i placu utwardzonego;



Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Krytej
Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego;



„Załap szansę”- projekt systemowy w ramach POKL;



Rewitalizacja Rynku w Brzesku;



„Ocalić od zapomnienia” projekt realizowany w ramach „Małych projektów” LEADER;



Zbierzmy się razem na Przedgórzu - zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych
przez Urząd Miejski w Brzesku;



Aktywni i zdrowi- wykonanie nawierzchni na boisku do minikoszykówki przy brzeskiej
kręgielni;



Kwartet dzieciom- rozbudowa placu zabaw w Ogrodzie Jordanowskim w Brzesku;

W naborach jesiennych do LGD planowane jest złożenie wniosków na projekty:
- Remont Domu Ludowego w Okocimiu;
- Adaptacja strychu GOSiR w Mokrzyskach z utworzeniem Izby Tradycji;
- wydawnictwa promocyjne gminy – 5 folderów promocyjnych oraz 1 album;
- impreza związana z setną rocznicą wybuchu I Wojny Światowej połączona z wystawą dot.
lotnictwa i powstania lotniska pocztowego w Brzesku;
- festiwal folklorystyczny;
Działania Gminy na rzecz lokalnych przedsiębiorców.


stała aktualizacja strony internetowej: serwis Fundusze Europejskie i Rozwój

gospodarczy (m.in. opracowanie broszur w wersji elektronicznej: Pozyskane dotacje, oferty
inwestycyjnej),


obsługa serwisu na www.brzesko.pl „Zadaj pytanie”. ( Informowanie i wyjaśnianie

mieszkańcom zagadnień i problemów związanych z dofinansowaniem z UE, zwiększenie
dostępności informacji o dofinansowaniu z UE dla instytucji, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych)


dystrybucja oferty inwestycyjnej do MARR, PAiiZ



Świadczenie usług doradczo-informacyjnych dla sektora MŚP w zakresie:

- dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie
- aktualnych możliwości dotowania inwestycji w sektorze MŚP
Dodatkowo Konsultant zatrudniony na podstawie umowy Gminy z Fundacją Rozwoju
Regionu Rabka, (w każdy piątek) udziela darmowych porad w zakresie dotacji unijnych oraz
wypełniania formularzy. Informacja udzielana jest kompleksowo osobom, które chcą
rozwijać swoje przedsiębiorstwa oraz tym, które dopiero zamierzają założyć działalność
gospodarczą. Doradca pomaga także uzupełnić dokumenty związane z ubieganiem się o
niskooprocentowaną pożyczkę, udzielaną przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka.
W bieżącym roku z różnych form doradztwa konsultanta skorzystało ponad 200
osób.
- około 30 osób konsultowało wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach
naborów prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy;
- około 30 osób konsultowało wnioski w ramach naboru POKL na zakładanie działalności
gospodarczej dla osób w wieku 50PLUS;
- ponad 50 osób (firm) skorzystało z oferty bezpłatnego utworzenia strony internetowej
firmy;
- około 50 osób skorzystało z ofert pożyczek oferowanych przez FRRR.
Informacje stanowią załącznik do protokołu.
Zapytania złożyli:
Radna Halina Mrówka, poinformowała, że jest duża niewiedza wśród małych i średnich
przedsiębiorstw i jakakolwiek informacja w sprawie pożyczek z FRRR oraz o dyżurach osoby,
która się tym zajmuje. Poprosiła, aby takie informacje znalazły się w BIM-ie, była by to lepsza
informacja niż na stronie internetowej. Strona internetowa jest mało czytelna, należy dobrze
szukać.
Radny Edward Knaga, poruszył sprawę działki 54 ha, po byłych „Zagórzycach”, ten teren
nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Zaapelował, aby koniecznie powstał w tym
miejscu plan zagospodarowania przestrzennego.
Wiceprzewodniczący

Krzysztof

Ojczyk,

poruszył

sprawę

pomocy

lokalnym

przedsiębiorcom w kontekście wysokości podatków lokalnych. Poprosił, aby tą dyskusję
potraktować jako wstęp do dyskusji nt. wysokości podatków lokalnych z udziałem
przedsiębiorców. Dyskutujemy o pomocy dla nich, a ich tu nie ma. Mamy dużych
przedsiębiorców, jest to segment który nam bardzo zależy, gdyż generują one dużo miejsc
pracy, ale oni lepiej dają sobie radę w dobie kryzysu. My musimy się skupić na tych
jednoosobowych działalnościach gospodarczych, handlowcach, którzy mocno odczuwają
skutki kryzysu ekonomicznego. Zaproponował, aby w przyszłym miesiącu spróbować
przygotować taką koncepcję i sposób spotkania z małymi przedsiębiorcami, żeby

porozmawiać z nimi o wysokości podatków, o ich problemach i składanych wnioskach.
Będzie to nieoceniona dla nas wiedza, jak widzą to mali przedsiębiorcy, którzy płacą
największe podatki w gminie. Ta dyskusja umożliwi lepszą pomoc przedsiębiorcom.
Kolejnym tematem, który poruszył radny to strefa aktywności gospodarczej. Mamy świetną
bazę lokalizacyjną, mamy również bogaty potencjał ludzki. Jesteśmy absolutnie w pozycji
uprzywilejowanej w porównaniu do naszych sąsiadów. Posiadamy dwa obszary jedno w
Mokrzyskach oraz na Buczu. Istnieją także tereny prywatnego inwestora na obszarze Brzeska
i Jadownik, które posiadają plan przestrzenny pod przemysł i które należy sensownie
wspólnie zagospodarować. Dodał, że jest infrastruktura, więc powinno się ściągnąć
zagranicznych inwestorów, powinno stworzyć się sensowne koncepcje stworzenia stref
aktywności gospodarczej i zachęcić ich do inwestowania w naszej gminie. Poinformował, że
brakuje na stornie internetowej informacji na ten temat, brakuje informacji o planach
inwestycyjnych Gminy i możliwości zagospodarowania tych terenów. Dane są nieaktualne,
brakuje również informacji w języku angielskim na stronie internetowej oraz brakuje
informacji związanych z opisem procedur administracyjnych związanych z procesem
inwestycyjnym w języku polskim i angielskim. Jest to ważne, gdyż wiemy, że nasze polskie
przepisy są momentami beznadziejne. Przedstawił też projekt w Gminie Niepołomice oraz w
Krakowie inwestycji z sektora partnerstwa publiczno -prywatnego. Zaproponował, aby
przemyśleć i dać możliwość współfinansowania partnerom prywatnym w realizacji przyszłych
inwestycji gminnych. Należy tworzyć koncepcje i plany przestrzennego zagospodarowania
pod kątem tworzenia stref aktywności gospodarczej, od strony budżetu jest nas na to stać, a
środki unijne są na wyciągnięcie ręki. Poprosił, aby ten temat kontynuować na posiedzeniach
komisji. Na koniec stwierdził, że jeżeli za rok będziemy mówić o tym samym, to znaczy, że ten
czas zmarnowaliśmy.
Wiceprzewodnicząca Maria Kądziołka, poinformowała, że między innymi w dniach:
5.10.2011r. 25.01.2012r. oraz 29.02.2012r składała interpelacje w sprawie zabezpieczenia
terenu pod strefę aktywności gospodarczej na naszym Pomianowskim Stoku. Dotyczyły
konkretnie terenów przy planowanym zjeździe z autostrady. Musimy podjąć pilne działania
w celu dalszego rozwoju gminy. Widzę możliwość rozwoju Brzesk właśnie w tym kierunku.
Radny Krzysztof Bogusz, zwrócił uwagę na mało informacji na stronie internetowej
urzędu w sprawach inwestycyjnych. Uwagi do strony były już podejmowane na sesjach przeze
mnie.
Radny Jarosław Sorys, zaproponował, aby w ramach projektu subregionalnego wykonać
wieżę widokową, jeśli była by taka możliwość.

Ad. 13 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy
o samorządzie gminnym).
Informację odczytał Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 14 Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób
zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie
gminnym.)
Informację odczytał Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwał w sprawach:
1)

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok;

Skarbnik Gminy Celina Łanocha złożyła w imieniu Burmistrza Brzeska autopoprawkę
do projektu uchwały. Następnie omówiła, na czym polega autopoprawka. Radni
autopoprawkę otrzymali na piśmie przed sesją. Pytań brak.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały wraz
z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał ją pod
głosowanie.
Głosowano 20 za, jednogłośnie, (przy 20 radnych obecnych na sali).

UCHWAŁA NR XLI/289/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok
/stanowi załącznik do protokołu/.
2) 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; pytań brak.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał go pod głosowanie. Głosowano 20
za, jednogłośnie, przy 20 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XLI/290/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brzesko
/stanowi załącznik do protokołu/.

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Gminą Nowy
Wiśnicz, dotyczącego współfinansowania przez Gminę Brzesko pozaszkolnego punktu
katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego;
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że radni otrzymali pełne
uzasadnienie do w/w projektu uchwały przed sesją. Następie odczytał treść uzasadnienia.
Pytania:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zapytał czego dotyczą te
koszty, co one obejmują?. Czy była rozważana możliwość, aby nie zmuszać dzieci do tego, aby
jeździły 30 km. w jedną stronę tylko móc zorganizować taki punkt tutaj w gminie,
w jakiejś szkole, np. tam gdzie uczęszczają?. Warto sobie zadać pytanie co by było, gdybyśmy
my takie nauczanie zorganizowali u siebie, nie zmuszając dzieci jazdą 30 km w jedną stronę?.
Naczelnik Józef Cierniak, wykonujemy to jak stanowi prawo. Koszty są najtańsze jakie
mogą być ze względu na to, że koszt to jest godzina nauki nauczyciela tylko i wyłącznie.
Dlaczego nie u nas tylko tam? Ponieważ w Leksandrowej jest siedziba, tam mają nauki,
mamy tylko dwóch uczniów, którzy obecnie już uczęszczają na nauki.
Radny Adam Smołucha, w sprawie tej uchwały radny poinformował, że widzi pewną
sprzeczność. Z jednej strony nawiązuje do wolności religii, a z drugiej strony mamy podjąć
uchwałę w tej sprawie. Zapytał co by było gdyby Rada nie przyjęła tej uchwały?
Naczelnik Józef Cierniak, jest to sprawa tak oczywista, która wynika ze stosownych
przepisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń. Jeśli Radna nie przyjmie tego projektu
uchwały, trudno teraz mi powiedzieć jakie będą skutki, konsekwencje, będę musiał
skonsultować to z radcą prawnym.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, wyjaśniła, że to rodzice złożyli
deklaracje, żeby ich dzieci na lekcje tam uczęszczały - to jest główna przesłanka. Dlaczego
musimy podjąć tę uchwałę? Dlatego, ponieważ będą wydatkowane środki publiczne i musimy
umożliwić Burmistrzowi, aby mógł je uruchomić. Musi mieć zatem umocowanie Rady do
wydatkowania tych środków.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, to, że ta uchwała jest
potrzebna to jest jasne. Warto byłoby dać sobie czas, żeby spróbować to wyjaśnić. Można
byłoby podać informację rodzicom tych uczniów, że w Brzesku byśmy zorganizowali taki
punkt. Wtedy niech nauczyciel dojedzie, a nie uczeń. Dać im możliwość wyboru. Ja nie wiem
czy zaproponowano rodzicom taką alternatywę?!
Radny Edward Knaga, Szanowni Radni to jest kwestia wiary, że oni w swoim zbiorze chcą
mieć swoje dzieci. Jeżeli deklaracja rodziców była taka, że chcą dowozić dzieci do Gminy
Wiśnicz. Nie zwrócili się do nas o to, aby utworzyć taki punkt u nas.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, dla mnie osobiście bezsensowna jest
dyskusja „aby”, „gdyby”, skoro rodzic zadeklarował. Zgłosiła wniosek formalny, aby zamknąć

dyskusję w tym temacie, proszę, aby mój wniosek został przegłosowany. Nie możemy
podważać stanowiska rodziców oraz przepisów prawa. Ponadto, zwróciła uwagę na fakt, iż
dzisiaj jest już 25 październik, a dzieci już od ponad miesiąca dojeżdżają do Leksandrowej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, chciałbym, aby doszło do
takiej dyskusji z rodzicami, czy rodzice tych uczniów nie chcieliby, aby nauka miała miejsce
w Brzesku?!
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że zgłoszono wniosek formalny,
aby zamknąć dyskusję, wobec tego poddał pod głosowanie wniosek Radnej Marii Kądziołki.
Głosowano: 10 za, 8 przeciw, 2 wstrzymujący. Wniosek został przyjęty.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka odczytała projekt uchwały wraz
z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał ją pod
głosowanie. Głosowano 14 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące. (przy 20 radnych obecnych
na sali).

UCHWAŁA NR XLI/291/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Brzesko a Gminą Nowy Wiśnicz, dotyczącego współfinansowania przez Gminę
Brzesko pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego;
/stanowi załącznik do protokołu/.
Ad. 16 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz Ad. 17 Odpowiedzi
na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odpowiedział w sprawie nieprawidłowej numeracji
budynku przy ulicy Ogrodowej. W latach 70-tych, budowano budynki, dokonano wtedy błędu
w numeracjach. W latach 90-tych, próbowano zmienić lecz spotkało się to z protestem
mieszkańców. My w tej chwili nie wychodzimy z inicjatywą zmiany. Gdyby pojawiła się
inicjatywa właścicieli nieruchomości tych nie blokowych to wtedy przystąpimy do zmiany
numerów.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel udzielił następujących odpowiedzi:
-

radnemu

Jarosławowi

Sorysowi:

Pan

Burmistrz

jest

w

ścisłym

kontakcie

z Wicemarszałkiem Sorysem, aktualnie nie mamy takiej wiedzy, żeby środki o których mówił
radny. Sprawdzimy to ponownie.
- radnemu Krzysztofowi Ojczykowi- w sprawie budowy hali, dokonaliśmy aktualizacji
kosztorysu na kontynuację budowy. W projekcie budżetu przewidujemy zaplanowanie
środków na kwotę 2, 5 mln złotych. W sprawie wodociągu na ul. Stawowej w Brzesk, jest
przedmiotem zainteresowania właściwego wydziału i przewidujemy, że taką propozycję

Państwo do budżetu zaakceptują. W sprawie uporządkowania terenu po basenach- deklaruje,
że zostanie to przypilnowane, aby zostało to wykonane w szybkim czasie.
- radnej Annie Lubowieckiej, aktualnie czekamy na odpowiedź GDDKiA gdzie wystąpiliśmy
z zapytaniem szczegółowym w tych sprawach. Jak taką wiedzę będziemy posiadać,
przekażemy Pani Radnej. W sprawie wiaduktu, trwają jeszcze procedury odbioru. Trwa to
dość długo niestety, regularnie ją monitujemy. Jak ta procedura się zakończy, udzielimy Pani
Radnej więcej szczegółów. Z naszego punktu, chcemy jak najszybciej włączyć oświetlenia na
wiadukcie, bo to jest ważna dla nas również sprawa, z punktu bezpieczeństwa naszych
mieszkańców.
- sołtysowi Wokowic; nakładka asfaltowa została wykonana dwa tygodnie temu, zlecone jest
zadanie, która w przyszłym tygodniu przystąpi do realizacji zadania. Pobocza zostaną
wykonane tymczasowo, żeby dochować względów bezpieczeństwa.
- sołtysowi Sterkowca; GDDKiA dysponuje decyzją na wycięcie tego drzewa. Do połowy
listopada drzewo zostanie wycięte.
- sołtysowi Bucza; w sprawie dzików- zorganizujemy ponownie szybko spotkanie w tym
temacie. Aby podjąć dalsze działania. Działania będą podejmowane wspólnie, zostaną
Państwo poinformowani.
- radnemu Krzysztofowi Boguszowi; jeśli chodzi o zaległości w wypłatach, jeśli mieszkańcy
osobiście się zgłaszają, bądź na piśmie złożą, interweniujemy w każdym przypadku.
- radnemu Krzysztofowi Ojczykowi w sprawie MPK. Pan Sekretarz zaaranżuje spotkanie.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, dzwoniłem do Pana Prezesa MPK, niestety obowiązki
go zatrzymały. Natomiast obiecał, że na każde zaproszenie komisji, wstawi się i przestawi
punkt widzenia w tej sprawie.
Naczelnik ITK UM w Brzesku Bogdan Dobranowski, w sprawie odwodnienia. W dniu
21 października 2013r. Pan Burmistrz Brzeska był na spotkaniu do Pana Dyrektora Grygi.
Poruszaliśmy wszystkie tematy, które przez Państwa dotychczas zostały poruszane. Efektem
tych rozmów jest taki, że problem według nas jest problem odwodnienia drogi nr 4,
pozostałoś z przed kilku lat. Mamy w koncepcji zapewnienia, że przejmą część tych wód. Jeśli
chodzi o część zalewanych miejscowości przez autostradę- pan dyrektor, nam zadeklarował,
że jeśli Pan Burmistrz wystosuje ponowne zaproszenie do urzędu, celem spotkania
z sołtysami, jakie było już zorganizowane, przyjedzie.
Radny Jarosław Sorys, poinformował, że przykro mu, iż nie dopuszczono go do głosu
w sprawie uchwały odnośnie porozumienia z Gminą Wiśnicz. Byłem gorąco za przyjęciem tej
uchwały, lecz moje pytanie było czysto technicznym pytaniem. Wiedząc, że my mamy
obowiązek przyjąć tą uchwałę, takie miałem odczucie przed sesją, to już po wyjaśnieniu przez
Pana Naczelnika do końca pewny nie byłem. Chciałem zapytać tylko, w uzasadnieniu jakie
otrzymaliśmy w tekście zostało użyte sformułowanie „poza systemem oświaty...” dlatego

chciałem zapytać tylko: czy musimy czy możemy podjąć tę uchwałę wedle tego
rozporządzenia zacytowanego. No nie wiem dlaczego Państwo zachowaliście się w taki
sposób, że nie mogłem zabrać głosu, gdzie tu była sprawa poruszana pierwszy raz w radzie,
bo chyba wcześniej czegoś takiego nie podejmowane było wcześniej. Temat dzików był
omawiany ponad 20 min. gdzie wiemy, że nie możemy zrobić dużo w tej kwestii, ponieważ
regulują takie, a nie inne przepisy, a walczymy z nimi non stop, nie rozumiem Szanownych
kolegów i koleżanek radnych. Ja sobie tego nie zapamiętam bo nie oddam Wam tym samym,
lecz uważam, że nie ładnie się Państwo zachowaliście.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, wytłumaczył, że takie są prawa demokracji.
Jeśli radny zawnioskował złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji to musiałem go
przegłosować.
Radna Maria Kądziołka, Panie Jarku, ja Pana bardzo przepraszam ale dyskusja zaczęła
nabierać kierunków, które nie powinny tutaj na sesji nabierać. Przepraszam, że
zawnioskowałam o zamknięcie dyskusji. Sumienie mi nie pozwoliło na to, żeby ta dyskusja
trwała i szła w tym kierunku.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odczytał i wyjaśnił ustęp rozporządzenia, które
poruszył radny Sorys.
Radny Stanisław Góra, dodał, że warto by, aby Wydział Oświaty przygotował taką
kalkulację, czy rzeczywiście taniej dla nas jest zorganizowanie takiego punktu u nas w gminie,
czy wywiązywanie się z takich porozumień z finansowaniem na zewnątrz.
Radny Krzysztof Ojczyk, radny Góra, potwierdza to co ja w dużej części zawarłem
w mojej wcześniejszej wypowiedzi. Chodziło mi tylko o dobro dzieci.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, nie próbujmy uszczęśliwiać ludzi na siłę.
Rodzice tak chcieli, złożyli deklaracje, więc uszanujmy to.
Radny Kazimierz Sproski, przedstawił kalkulację, którą wykonał.
Radna Maria Kądziołka, ponownie poprosiła o podjęcie działań związanych z usunięciem
starego kiosku stojącego przy ul. Kościuszki.
Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Krzysztof Bogusz, złożył następujące wnioski: złożył następujące wnioski:
Wniosek w sprawie podjęcia działań dotyczących utrzymania budynków oraz stanu dróg
W związku z sugestiami mieszkańców oraz własnymi obserwacjami zwracam się z prośba o
podjęcie działań w następujących tematach:
- zwrócenie się do zarządcy drogi aby na odcinku ulicy Kopernika w okolicy wiaduktu
kolejowego dokonać pilnych, doraźnych napraw nawierzchni drogi, lub wykonanie
frezowania najbardziej zniszczonego odcinka. Mieszkańcy rozumieją, ze odcinek zostanie

wyremontowany w ramach przebudowy wiaduktu, niemniej do tego czasu konieczne jest
podjęcie przynajmniej tymczasowych prac naprawczych.
- usuniecie gałęzi lub całego drzewa w pobliżu budynku Szkoły Podstawowej w Wokowicach –
zlokalizowanego od strony południowej przy nowej części budynku – na dachu zalegają duże
ilości, które powodują zatykanie rynien, oraz niszczenie pokrycia dachowego.
- obniżenie temperatury w budynkach gminnych w okresie gdy nie są użytkowane (głównie
wieczory i weekendy), oraz zaplanowanie w ramach przyszłorocznego budżetu modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania pozwalającej na regulacje temperatury w budynkach z
uwzględnieniem warunków pogodowych.
Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, w sprawie ul. Kopernika, będziemy dalej interweniować.
Pani Kądziołka również apelowała niejednokrotnie w tej sprawie.

Wiemy, już od

Wicemarszałka, że przebudowa wiaduktu, już jest opóźniona, może 2015 a może dalej.
W sprawie gałęzi, zwrócimy się do administratora. Jeśli chodzi o linie bus na linii Stekowiec
– Biadoliny; to będzie inicjatywa międzygminna, miejmy nadzieje, że inne urzędy również się
zaangażują.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, oczekuje, że na komisji
merytorycznej, czyli komisji Gospodarki Komunalnej, Pan Prezes MPK odpowie na moje
pytania. Znając na tyle sytuacje, mam podejrzenie, że nie do końca został ten kierowca
oceniony. Jeżeli będzie sobie życzył kierowca to uważam, że też powinien być na tym
posiedzeniu komisji. Ta sytuacja jest daleko niesprawiedliwa.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, mam taką prośbę do Pana, że jeśli Prezes nie
odpowie na wszystkie sprawy, ponieważ wynika to z kodeksy pracy. Prezes nie może
wszystkie pracownicze sprawy omawiać.
Radna Maria Kądziołka, podzieliła się wątpliwościami, czy ta sprawa leży w kompetencji
rady i czy dotyczy kompetencji rady. Proszę się zastanowić, czy Rada może ją rozpatrywać. Są
to sprawy pracownicze.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, odczytał odpowiedź w sprawie apelu dot.
przywrócenia lektury od posła na Sejm RP Marka Polaka.
Radny Adam Kwaśniak, poruszył sprawę budowy parkingów przy dworcu PKP, które
mają być finansowane przez Wojewodę.
Ad. 19. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz
Pasierb zamknął obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień
25 października 2013 r.

Obrady trwały od godz. 9:00 :00 do godz. 12:40
Po zamknięciu obrad przybył Pan Włodzimierz Knurowski, który przedstawił Radnym swoją
trudną sytuację życiową.

Protokołowała
Joanna Szczepka

