P R O T O K Ó Ł Nr LV/2018
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
26 września 2018 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom LV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 21 radnych:
1. Bogusław Babicz,
2. BOROWIECKA BARBARA,
3. BOGUSZ KRZYSZTOF,
4. BRZYK FRANCISZEK,
5. Ewa Chmielarz-Żwawa
6. CIUREJ MARCIN,
7. GAWIAK JERZY,
8. GÓRA STANISŁAW,
9. KĄDZIOŁKA MARIA,
10. KLIMEK LESZEK,
11. KNAGA EDWARD,
12. KOLBUSZ GRZEGORZ,
13. KUCIA MARIA,
14. KWAŚNIAK ADAM,
15. LUBOWIECKA ANNA,
16. OJCZYK KRZYSZTOF,
17. SMOŁUCHA ADAM,
18. JAROSŁAW SORYS
19. SPROSKI KAZIMIERZ,
20. STĘPAK KRZYSZTOF
21. WYCZESANY PIOTR.
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Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady
LV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Następnie powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana
Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, Skarbnik Gminy Celinę Łanochę, Sekretarza Gminy
Stanisława Sułka, sołtysów, przewodniczących osiedli, pracowników Urzędu Miejskiego w
Brzesku, przedstawicieli mediów, Komendanta KPP w Brzesku oraz wszystkich zaproszonych
gości, którzy uczestniczyli na sesji. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych.
Materiały bez uwag.
Ad.2. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku
i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku K. Ojczyk odczytał porządek obrad.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w imieniu Burmistrza Brzeska zgłosiła dwa projekty uchwał
do porządku obrad:
Projekt radni otrzymali przed sesją RM w wersji papierowej.
1) w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Okocimiu- jako punkt 15, podpunkt 6;
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt:
Wyniki głosowania:
Za 17: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys
Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward,
Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 0
Nieobecni 4:, Chmielarz-Żwawa Ewa, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, , Smołucha Adam.
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje Radnych.
4. Zapytania Radnych.
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5. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i
międzysesyjne.
7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
( inf. email)
9. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Brzesko.
11. Analiza i ocena wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 roku – wyrażenie
opinii.
12. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. ( inf. email)
13. Ocena

stanu

sanitarnego

i

estetycznego

miasta

Brzeska

ze

szczególnym

uwzględnieniem terenów zielonych. ( inf. email)
14. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki
medycznej na terenie miasta. ( inf. email)
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
2. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
3. zmiany uchwały Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia
2018 r.w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
( projekt ten został wycofany z porządku)
4. wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy użyczenia na rzecz
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej zs. w Okocimiu;
5. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzesku.
6. w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Okocimiu
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad.3 Interpelacje Radnych.
Radny Jarosław Sorys- w nawiązaniu do apelu nr. IV/1/2015 Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 19 marca 2015 r. do Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie „podjęcia
niezwłocznych działań zmierzających do kontynuacji zadania inwestycyjnego tj. realizacji
drugiego etapu budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr. 768 od drogi gminnej nr. 250691
w miejscowości Bucze w kierunku północnym”, której budowa pozwoli „utworzyć strefy
aktywności gospodarczej będące w planach perspektywicznych gmin” proszę uprzejmie
o zwrócenie się do Zarządu Województwa Małopolskiego z przypomnieniem tak istotnego dla
naszego regionu zadania.
Zważając jednocześnie na ogrom spraw z którymi do czynienia na co dzień ma Zarząd
Województwa, proponuję dla przypomnienia panu vice marszałkowi przesłać kopię apelu
z 2015 r. Uzupełnieniem może być również protokół z posiedzenia V sesji rady powiatu odbytej
w dniu 8 maja 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej na
której w obecności radnych województwa małopolskiego również podnoszony był ten istotny
dla naszego regionu problem braku dojazdu do terenów inwestycyjnych.
Radna Maria Kądziołka- Mieszkańcy ulic w centrum Brzeska, położonych przy Rynku
(Matejki, Piłsudskiego, Grunwaldzkiej oraz innych tutaj położonych) zwrócili się z prośbą
o pomoc w rozwiązaniu problemu
zanieczyszczania tychże uliczek

bezpośrednio ich dotykającego, a dotyczącego

– w ostatnich miesiącach nasiliły się zdarzenia związane

z wyrzucaniem śmieci do prywatnych koszy oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych przy ich
posesjach, domach. Na Rynku znajdują się ławeczki z parasolami, tutaj codziennie spędzają
czas mieszkańcy naszej Gminy, jednakże pozostaje problem związany z zapewnieniem im
możliwości skorzystania z toalet. Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą
o pochylenie się nad tym tematem i znalezienia optymalnego rozwiązania tej kwestii.
Radny Krzysztof Bogusz, zgłosił, że nie działa transmisja on-line Sesji RM.
Ad. 4 Zapytania Radnych.
Radny Jarosław Sorys- W związku z uzyskanym pozwoleniem wodno prawnym w dniu 10
września przygotowywany jest wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Kiedy taki wniosek
zostanie w starostwie złożony i i czy w związku z podpisanym porozumieniem
z przedsiębiorcami

planuje pan zabezpieczenie środków na ten cel w projekcie budżetu

i w jakiej wysokości?
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Czy istnieje szansa na pozyskanie środków na ten cel z nowego programu rządowego na drogi
lokalne? Czy z tego programu można będzie starać się o środki również na drogi lokalne np.
na Pomianowskim Stoku?
Radny Bogusław Babicz-przeprowadzić generalny remont parkingu przy cmentarzu
komunalnym (lewa strona). – dowóz czwórki dzieci z ul. Bagiennej, które uczęszczają do PSP
Nr 2 w Brzesku, rodzice prosili o to, aby umożliwić tym dzieciom dojazd do szkoły poprzez
gimbus który dowozi uczniów do Bucza. Odpowiedź wydziału była negatywna, ponieważ dzieci
z tej ulicy należą do innego obwodu szkolnego. Radny poinformował, że mimo wszystko
przepisy nie zabraniają, a w tym autobusie są wolne miejsca, więc koszty nie wzrosną. Radny
prosił o zainteresowanie się tą sprawą.
Radny Krzysztof Bogusz zapytał w sprawie domów, które znajdują się w pobliżu autostrady
a które zostały przejęte przez starostwo. Były wnioski, aby zagospodarować te domy. Jaka jest
odpowiedź w tej kwestii, czy rady sołeckie, gdzie znajdują się te nieruchomości mogły by
otrzymać takie pismo. Następnie zapytał, czy są jakieś problemy z wynajęciem sali w RCKB,
czy każdy może wynająć, czy są jakieś przeciwskazania.
Radny Grzegorz Kolbusz- złożył podziękowanie radnym z klubu PiS oraz Wspólnoty także
pracownikom, którzy wspierali radnego w ostatnich dniach i którzy uczestniczyli na Mszy
pogrzebowej zmarłego ojca oraz za złożone mszy. Następnie zaprosił wszystkich do RCKB na
VII przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, który odbędzie się 4 października.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- zapytał czy w ostatnim czasie miały miejsce
kolejne awarie na wodociągu, jeśli tak to ile- kto był wykonawcą magistrali, kto był
kierownikiem nadzoru i kierownikiem robót oraz informacje w zakresie specyfikacji
przetargowej. Następnie zgłosił, aby na ul. Kasprowicza- wykosić trawę w rowie.
Burmistrz Brzeska G. Wawyka, wyjaśnił, że tych materiałów jest dużo, prosi aby umówił
się z pracownikiem i przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty. W każdej chwili są one do
wglądu.
Następnie Przewodniczący komisji K. Ojczyk odczytał pismo, które skierowane jest na Komisje
Rewizyjną od Dyrektora BOSiR w sprawie nagrania z monitoringu. Następnie Przewodniczący
poinformował, że wpłynęło pismo od Starosty Brzeskiego (o którym wspomniał radny
K. Bogusz) odczyta je później w sprawach bieżących.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że samorząd powiatowy, który ma
w zasobach te nieruchomości (po wysiedleniu przy budowie autostrad) nie wie co z nimi robić.
Jakiś czas temu jedna jednostka powiatowa wymówiła mieszkanie jednemu z pracowników.
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Była to szczególna osoba, ponieważ była to osoba niewidoma. Gmina na ostatniej sesji RM
podjęła specjalną uchwałę, by ta osoba mogła zamieszkać. Dodał, że trochę go dziwi, że te
mieszkania były w zasobach samorządu powiatowego, czy nie można było lokal tej osobie
bezpośrednio przekazać. Wszyscy byliśmy poruszeni tą sprawą.
Radny Stanisław Góra, zapytał: powstała spółka Wody Polskie, która odpowiada za cieki
wodne, należało by zapytać o stan tych cieków bo nie wygląda to najlepiej.
Radny Leszek Klimek- poprosił o zwrócenie się do starosty o wycięcie drzew w pasie
drogowym na ul. Prostej w Jasieniu, droga jest drogą powiatową, drzewa zagrażają
bezpieczeństwu.
Ad. 5 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
Sołtys Mokrzysk Stanisław Pacura- zwrócił się z zaproponowaniem rozwiązania
gospodarowania terenami gminnymi przyległymi do GOSiR-u. Zapytał: czy nie było by
możliwości rozwiązania w ten sposób, aby poszerzyć gospodarzowi GOSIRu za odpowiednią
gratyfikacją również gospodarzeniem terenem, którym w tej chwili jest już zadbane i jest
bardzo ładne. Są alejki, posadzone zostały drzewka- ta osoba zajmowała by się również
Orlikiem (obecnie nie jest wiadome kto się tak do końca ma zajmować tym obiektem). Chce
aby ta kwestia została rozważona i rozwiązana. Ta osoba zajmowała by się bieżącym
sprzątaniem na tym terenie i utrzymaniem porządku oraz naprawami zabaw czy też tego
skweru.
Radna Anna Lubowiecka- przedstawiła, że ponownie pojawił się problem dzików
w Szczepanowie. Problem narasta, pojawiają się w centrum miejscowości. Poprosiła
o zwrócenie się do kół łowieckich w tej kwestii.
Ad.6 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne
i międzysesyjne.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk –odczytał sprawozdanie. Wyjaśnił, że odpowiedź na swoją
interpelacje otrzymał po terminie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Krzysztof Bogusz- wyjaśnił, że odpowiedź otrzymał dziś na posiedzeniu sesji.
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Przewodniczący Rady K. Ojczyk-poinformował, że mimo, że data pisma jest odpowiednia
na odpowiedź to pismo nie zostaje dostarczone w terminie. Wyjaśnił, że jest to niezgodne
z regulaminem i brak szacunku wobec innych osób.
Ad.7 Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Radny Krzysztof Bogusz:

Odczytał

sprawozdanie

z

posiedzenia

Komisji

Spraw

Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji;
Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Radny Grzegorz Kolbusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Rodziny;
Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki
Finansowej;
Radny Bogusław Babicz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu;
Ad.8 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji. (Forma pisemna) uwag brak.
Ad.9 Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odczytał sprawozdanie. Uwag brak.
Ad. 10 Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Brzesko.
W imieniu Rady Seniorów sprawozdanie złożyła Pani Maria Wielgosz, członek prezydium
Rady Seniorów.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk
Radna Maria Kądziołka, podziękowała wszystkim za pomoc, jako społecznikom. Dodała, że
przeprowadzali w ostatnim czasie diagnozę prowadzona w ramach opracowania strategii
polityki senioralnej. Jest to potężne zadanie, które wzięli na siebie. Przez miesiąc jako
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notariusze spotykali się z seniorami, gdzie wypełniano ankiety. Podziękowała za wszelką pomoc
wszystkim w tym przedsięwzięciu oraz podziękowała wszystkim członkom Rady Seniorów
i Dyrektor MOPS w Brzesku.
Ad.11 Analiza i ocena wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 roku
– wyrażenie opinii. Stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące
wykonania Budżetu Gminy Brzesko.
Przewodniczący K. Ojczyk poddał opinię o przyjęciu pozytywnym sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018r.
Wyniki głosowania:
Za 17:

Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara,

Kolbusz Grzegorz, Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz,
Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Kądziołka Maria, Lubowiecka Anna, Kucia
Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 0
Nieobecni na głosowaniu: 3: Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, , Ciurej Marcin, Wyczesany
Piotr.
Ad. 12 Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. ( inf. email).
Sprawozdanie

z

Wojewódzkiego

Inspektoratu

Ochrony

Środowiska

w

Krakowie

Delegatura w Tarnowie stanowi załącznik do protokołu.
Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
Delegatura w Tarnowie Krystyna Gołebiowska, w związku, z tym iż Radni otrzymali
obszerne sprawozdanie, poprosiła czy ktoś z radnych ma zapytania do sprawozdania.
Radna B. Borowiecka przekazała informacje, że komisje, które omawiały to sprawozdanie
przekazały zapytania do Kierownika GKOŚ Henryka Pieli, który miał przekazać Pani
K. Gołebiowskiej.
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Kierownik WIOŚ Krystyna Gołebiowska odpowiedziała radnym na zapytania dotyczące
hałasu na ul. Leśnej, stanu Uszwicy oraz sprawy śnięcia ryb w Uszwicy, jakości powietrza. Na
koniec podziękowała za 4 lata pracy i spotkań z Radą Miejską.
Ad. 13 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych. ( inf. email).
Przewodniczący Rady K. Ojczyk, informacja ta była omawiana na posiedzeniach komisji.
Przerwa 15 min- na przygotowanie prezentacji.
Ad. 14 Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności
mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta. ( inf. email)
Dyrektor SP ZOZ w Brzesku Adam Smołucha, przedstawił prezentację i omówił kolejno
tematy m.in.:


Programy profilaktyczne realizowane w ramach kontraktu z NFZ;



rozbudowanie i ciągłe unowocześnianie baz diagnostycznych;



najważniejsze działalności szpitala w zakresie ilości pacjentów w 2017 roku;



zrealizowanych, jak i realizowanych na bieżąco projektów przez szpital;

Ad.15 Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, zgłosiła i omówiła autopoprawkę w imieniu Burmistrza
Brzeska do projektu uchwały (stanowi załącznik do protokołu).
Radny B. Babicz zapytał w sprawie ul. Wiosennej – zmniejszenie wydatków na przebudowę
kanalizacji deszczowej.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha wyjaśnił, że zadanie zostało wykonane a wolne środki zostały
przeniesione na inne zdanie.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, a Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie:
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Wyniki głosowania:
Za 17: Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Sorys
Jarosław, Kwaśniak Adam, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward,
Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Kądziołka Maria, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Góra
Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 1 Babicz Bogusław,
Nieobecni na głosowaniu: 3: Chmielarz-Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz, Smołucha Adam
Uchwała Nr LV (394)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko
na rok 2018
2. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, zgłosiła i omówiła autopoprawkę w imieniu Burmistrza
Brzeska do projektu uchwały (stanowi załącznik do protokołu).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, a Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za 18: Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Sorys
Jarosław, Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, Sporski
Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Kądziołka Maria, Lubowiecka Anna,
Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 0
Nieobecni na głosowaniu: 3: Chmielarz-Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz, Smołucha Adam
Uchwała Nr LV (395)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/346/2018 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3
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3. zmiany uchwały Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018
r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poinformował, że projekt ten był opiniowany na trzech
komisjach i uzyskał pozytywną opinię komisji.
Pracownik sklepu nocnego zabrała głos. Poinformowała, że jeśli zabroni się zakazu sprzedaży
alkoholu o 22-j to sklepy upadną, a oni stracą pracę. Zarobek mają dopiero w godzinach
wieczornych i nocnych, wcześniej społeczeństwo robi zakupy w marketach.
Radna Maria Kądziołka- poprosiła o odczytanie wniosków przedsiębiorców dot. zmiany godzin
sprzedaży alkoholu.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk odczytał wniosek dwóch przedsiębiorców podparty popisami
mieszkańców w sprawie zmiany godzinowej wprowadzenia w godzinach nocnej sprzedaży
alkoholu.
Radna Maria Kądziołka przedstawiła stanowisko: Bardzo szeroko omawialiśmy tę kwestię na
poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. Przedstawiliśmy argumenty naszych mieszkańców –
mieszkańców Osiedla „Kościuszki – Ogrodowa”, którzy jednoznacznie wypowiedzieli się na
Zebraniu Ogólnym w formie uchwały, za ograniczenie nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych. To właśnie mieszkańców Osiedla Ogrodowa najbardziej dotyka sprawa
dotycząca nocnej sprzedaży napojów alkoholowych – to tutaj na Osiedlu Ogrodowa odbywają
się całonocne „burdy” naruszając mir domowy i spokój nocny (i nie tylko nocny).
„Burdy”, często-gęsto trwające całymi nocami, nie dające możliwości wypoczynku nocnego.
A pragnę Państwu przypomnieć, iż cisza nocna w mieście obowiązuje od godz. 22.00.
Proszę mi wyjaśnić, skąd osoby zakłócające spokój na Osiedlu biorą w godzinach nocnych
alkohol, w wyniku spożycia którego występują na Osiedlu takie, a nie inne zdarzenia
zakłócające spokój nocny. Przecież osoby zakłócające porządek na Osiedlu muszą gdzieś
zaopatrzyć się w napoje alkoholowe - pozostaje pytanie gdzie, no właśnie w sklepach, które
otwarte są w godzinach nocnych.
Następnie Radna M. Kądziołka zawnioskowała o ściągnięcie tej uchwały z porządku obrad
i nierozpatrywanie tej sprawy.
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Przewodniczący Rady K. Ojczyk- wyjaśnił, że tylko cztery jednostki pomocnicze wypowiedziały
się za wprowadzeniem zakazu. Odnośnie burd na mieście, od tego jest policja a nie zamykanie
sklepów. Wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe są czynne do 22j i trudno jest konkurować
małym sklepikom. Uważa, że głos pani należy uszanować ponieważ te argumenty są prawdą.
W tych sklepikach pracują osoby i rodziny- to jest przykład dbania o przedsiębiorców.
Radny Adam Smołucha- wyjaśnił, że słuchanie po raz kolejno tych samych argumentów
doprowadzi donikąd. Przedstawiane argumenty, które skłoniły części radnych, aby podjąć tę
uchwałę na ostatniej sesji, sadzę że nie przekona tych których mają zdanie odmienne. Jest to
kwestia przekonań. Wyjaśnił, że to jest sprawa taka, że konsensus nie będzie osiągnięty.
Dodał, że ideą tej uchwały jest ograniczenie sprzedaży i ona musi zostać utrzymana.
Przesunięcie godziny tj. 24:00-6:00 jest postawienie tej idei w poprzek. To co odczytała radna
M. Kądziołka dot. spożywania alkoholu w Polsce jest rzeczywista prawda i z tym spotykamy się
na co dzień. Wiele samorządów w naszym otoczeniu również wprowadziły te regulacje i nie
słyszę, żeby tam zaraz zmieniano te przepisy. Wyjaśnił, że argument zawarty w odczytanym
wniosku tj. mężczyzn, którzy wracają z pracy muszą wrócić z butelką wina- chyba nie o to
chodzi, nie taką kulturę chcemy budować w społeczeństwie. Radny wyjaśnił, że nadal będzie
przeciwko i ma nadzieje, że Ci którzy ostatnio wyrazili swoje opinie na poprzedniej sesji nadal
je podtrzymają.
Radna Anna Lubowiecka- wyjaśniła, że jest zaskoczona, że jest taka zmiana. Poinformowała,
że tak się składa, iż 30 września czyli w najbliższą niedziele i tak jest od kilkudziesięciu lat
że przybywają do Szczepanowa Apostolska Pielgrzymka Trzeźwości. Jest to dzień, gdzie
gromadzą się ludzie którzy dotknięci zostali chorobą alkoholową i alkoholizmem. Są to ludzie
którzy zwalczyli ten alkoholizm, przyjeżdżają z rodzinami którzy też byli dotknięci
alkoholizmem. Radna zaprosiła wszystkich na to spotkanie. Wyjaśniła, że to są ludzie którzy
dadzą świadectwo, że alkoholizm jest naprawdę czymś złym, czymś niedobrym, gdzie robi
spustoszenie.
Radna Maria Kądziołka-wyjaśniła, że pozostałe jednostki które się nie wypowiedziały, czy one
mają na swoim terenie sklepy nocne?! Tu jest problem. Na jej osiedlu jest taki sklep. Wyjaśniła,
że same panie sprzedające wyjaśniły że tylko w nocnych sklepach kupują Ci co robią „burdy”
na osiedlu. Dodatkowo poinformowała, że zaprasza aby w jedną noc przyjść zobaczyć jak to
funkcjonuje i co się dzieje na osiedlu. Dodatkowo wyjaśniła, że przychodząc na SOR oczekuje
4h na wizytę a podjeżdża karetka przywozi nietrzeźwego i jest on przyjęty priorytetowo.
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Dodatkowo wyjaśniła, że zgłosiła wniosek formalny o ściągnięcie tej uchwały i prosi, aby został
podjęty pod głosowanie.
Radny Krzysztof Stępak- wyjaśnił wątpliwość, że zmienia się uchwałę przyjęta miesiąc temu,
która dziś wchodzi w życie dla pewnej grupy mieszkańców, co będzie jak wpłynie kolejne pismo
od innych mieszkańców też będzie ponowna debata i zmiana tej samej uchwały czy ją zmienić
czy nie?!
Radny Krzysztof Bogusz- radna A. Lubowiecka wspomniała o pielgrzymce trzeźwości do
Szczepanowa. Ten temat pielgrzymki i traktowania tego tematu przez samorząd podejmował
radny już 6-7 lat temu na jednej sesji gdzie za wszelką cenę chciano przeforsować zwiększenie
liczby punktów sprzedaży alkoholu dla jednej stacji benzynowej, wtedy oporów nie było?! To
nie jest przytyk dla radnej tylko żeby przypomnieli sobie radni jak podchodzili kiedyś do tego
a jak teraz.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk-jeśli chodzi o zmiany uchwał, jest to zwyczajna procedura
która się wykonuje w ciągu roku wielokrotnie m.in. budżetowa. Wniosek mieszkańców
i przedsiębiorców jest taki, aby skrócić o 2h. Odnośnie osiedla Kościuszki – Ogrodowa
składałem wniosek na poprzedniej sesji, aby zróżnicować na osiedlach bo taką możliwość daje
ustawodawca. Jeśli Osiedle Kościuszki-Ogrodowa nie życzy sobie sprzedaży na swoim osiedlu
to dlaczego zmuszać inne jednostki i inne osiedla które miały zdanie przeciwne mieszkańców.
Sama idea uchwały zostanie zachowana, ponieważ 6 h będzie wyłączone ze sprzedaży, tylko
przesunięte czasowo o 2h.
Radna Maria Kądziołka-poinformowała, że Przewodniczący w ogóle nie słuchał jej argumentów
odczytanych wcześniej.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej M. Kądziołki
o wycofanie tego projektu uchwały z obrad sesji.
Wyniki głosowania:
Za 11: Sorys Jarosław, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward,
Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Kądziołka Maria, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Góra
Stanisław,
Przeciw 6: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara,
Kwaśniak Adam, Ciurej Marcin,
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Wstrzymujące 1 : Babicz Bogusław,
Nieobecni: 2: Chmielarz-Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz, Klimek Leszek
Wniosek

został

przegłosowany

pozytywnie-

tj.

projekt

został

wycofany

z porządku obrad.
4. wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy użyczenia na rzecz
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej zs. w Okocimiu;
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, a Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie:

Wyniki głosowania:
Za 18: Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Sorys
Jarosław, Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, Sporski
Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Kądziołka Maria, Lubowiecka Anna,
Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 0
Nieobecni na głosowaniu: 3: Chmielarz-Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz, Smołucha Adam
Uchwała Nr LV (396)2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
oznaczony

umowy

użyczenia

na

rzecz

Stowarzyszenia

Miłośników

Ziemi

Okocimskiej zs. w Okocimiu
5. rozpatrzenia

skargi

na

Dyrektora

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Brzesku.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w miejscu wykropkowanym należy dopisać, że skarga jest
bezzasadna, ponieważ komisja Rewizyjna wypracowała takie stanowisko co wynika z treści
uzasadnienia.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, a Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie:
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Wyniki głosowania:
Za 17: Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Sorys
Jarosław, Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Ciurej Marcin, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek,
Sporski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Góra
Stanisław, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 0
Nieobecni na głosowaniu: 4: Chmielarz-Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz, Kucia Maria,
Kądziołka Maria.
Uchwała Nr LV (397)2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
6. w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Okocimiu;
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, a Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
Za 16: Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Sorys
Jarosław, Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Sproski
Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Góra Stanisław,
Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 0
Nieobecni na głosowaniu: 5: Chmielarz-Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz, Ciurej Marcin, Kucia
Maria, Kądziołka Maria.
Uchwała Nr LV (398)2018 w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Porębie Spytkowskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Okocimiu.
Ad. 16 Ad. 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
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Burmistrz Burmistrza Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział na zapytania
i odpowiedzi radnych:
Radnemu J. Sorysowi - wyjaśnił, że działania zostaną podjęte.
Radna M. Kądziołka – wyjaśnił, że służby przypilnują, aby w rejonie Rynku była zachowana
czystość.
Radnemu J. Sorysowi- w sprawie nowego programu dróg: wyjaśnił, że jest już jedna droga
wyremontowana z tego programu. Droga o której wspomniał radny, prawdopodobnie zostanie
wprowadzona jako kolejna z tego programu.
Radnemu B. Babiczowi- wyjaśnił, że jeden parking na cmentarzu jest zmodernizowany
i rzeczywiście będzie trzeba się zająć tym z lewej strony wjazdu. Temat dowozu dzieci- zostanie
ten problem wyjaśniony żeby dzieci mogły z tego transportu skorzystać.
Radnemu K. Boguszowi- wyjaśnił, że lokale są przekazane powiecie nie gminie przez
województwo. W tym zakresie powiat administruje tymi nieruchomościami. Nie widzi
argumentu, aby gmina przyjmowała te nieruchomości. Dokładane są środki do dróg
powiatowych, a mamy swoje gminne zadania których jest więcej niż w powiecie.
Radny K. Bogusz- wyjaśnił, że gmina ma w swoich działaniach obszar rozbudowania
gospodarki mieszkaniowej. Są środki, są programy, gdzie gmina może pozyskać z Banku
Gospodarstwa Krajowego, inne gminy pozyskują środki na odnowienie budynków do zasobu
komunalnego.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Waryka wyjaśnił radnemu K. Boguszowi, że te mieszkania nie są
z zasobu komunalnego. Przejecie tych obiektów to nie są zadaniem gminy. One w jakimś celu
były wywłaszczone mieszkańcom, a samorząd powiatowy otrzymał te budynki i powinien je
zagospodarować. Wielokrotnie pomysły radnego są sprawdzane i często oderwane od
rzeczywistości.
Radny K. Bogusz- odpowiedział, że na przykład wieża widokowa jest przykładem oderwania
od rzeczywistości. Zapytał w sprawie wynajmowania Sali w RCKB.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Waryka-odpowiedział, że nie ma problemów z wynajęciem sami
w RCKB, jest cennik ustalony sposób użytkowania. A salę wynajmuje się kiedy ona jest wolna.
Radny K. Bogusz- odpowiedział, że dla jednych jest wynajmowana dla drugich nie. Jest
demokracja i powinno się to szanować.
Sołtysowi Mokrzysk S. Pacura oraz radna E. Chmielarz-Żwawa pytali w sprawie poszerzenia
kwestii zagospodarowania budynkiem GOSiR w Mokrzyskach, ten temat na pewno będzie
wzięty pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok. Temat ten był szeroko
konsultowany na zebraniu sołeckim. Dodatkowo wyjaśnił, że kluby i inne stowarzyszenia
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powinny dbać również o porządek po swoich treningach. Nie może tak być, że ktoś za nich
będzie wszystko robił. To świadczy o braku wychowania i braku kultury.
Radnej Annie Lubowieckiej- w sprawie dzików. Cały czas ten temat jest pilnowany i działamy
poprzez mobilizację kół łowickich odnośnie redukcji odstrzałów.
Ad. 18 Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk – zapytał Burmistrza czy te nieruchomości co przejął
powiat, jest 6 na 6 działach – czy przejecie tych budynków przez gminę one będą się nadawały
do zasiedlenia czy tez nie? Jest to pytanie zasadnicze.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że nie sądzi że one mogą być do
zamieszkania, gdyż mieszkańcy zostali wykwaterowani kilka lat temu. Jak budynek nie jest
używany to wiadome jest że ulega zniszczeniu. Na pewno budynki te wymagają sporych
nakładów.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- poddał wątpliwość czy formalno-prawnie nie ma
przeszkód, aby po remoncie zasiedlić te budynki.
Radna Maria Kądziołka- poinformowała, że należy się dowiedzieć, czy można kogoś tam
osiedlić i ile kosztowałby remont takiego domu mieszkalnego. Wiadomym jest, że budynki
stojące kilka lat niszczeją.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że nie ma dokumentacji technicznej
tych budynków. W tych budynkach musi być przeprowadzona inwentaryzacja.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk-odczytał pismo od Starosty w sprawie rozważenia
możliwości przejęcia od Skarbu Państwa w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzesko
nieruchomości, które są w sąsiedztwie autostrady.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że urząd wystosował pismo do starostwa
powiatowego, aby przedstawił dokumentacje techniczną budynków.
Radny Krzysztof Stępak-wyjaśnił, że zastanowił by się nad przyjęciem tych budynków, gdy
nie ma informacji prawnych, przeglądów. Przyjęto już budynek starej poczty i do dziś nie ma
wiedzy co z nim dalej zrobić. Budynek też niszczeje, lata lecą. Wyjaśnił, że trzeba to dobrze
sprawdzić i przeanalizować.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- odpowiedział, że radny K. Stępak nie jest w Społecznej
Komisji Mieszkaniowej- on jest ponad 12 lat i wie jakie są potrzeby mieszkańców. Przejęcie
i całą historie budynku starej poczty jest mu doskonale znana. Z góry wiadome było, że jest
to niekorzystne dla Gminy Brzesko. Stwierdził, że w tym temacie było więcej układów i polityki
niż podejścia gospodarczego w tym temacie.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka-wyjaśnił, że te budynki budzą wątpliwości co do
stanu technicznego, brak jest dokumentacji. Naraziło by to gminę na koszty.
Radna Anna Lubowiecka- wyjaśniła, że parę lat temu w poprzedniej kadencji komisja
gospodarki komunalnej w której przewodniczyła Pani K. Pacewicz-Pyrek, była we wszystkich
tych miejscach, we wszystkich tych domach, sprawdzany był stan tych budynków, a temat ten
już wtedy zaistniał. Dodała, że już wtedy stan tych budynków był dość wątpliwy i wtedy wyrazili
opinię jako komisja, że przystosowanie tych budynków do zamieszkania wymaga ogromnych
nakładów a co dopiero teraz po tylu latach od tego czasu. Drugą kwestią jeśli osiedlimy kogoś
w danym budynku o ktoś powie, że nie chce tego budynku bo jest za głośno?!
Radny Krzysztof Bogusz- poddał myśl, aby wystąpić z wnioskiem do starostwa o to aby
jako obecny dysponent tych budynków, przygotował odpowiednie analizy pozwalające podjąć
decyzje w zakresie możliwości dalszej eksplantacji tych budynków.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka-zgodził się, aby podjąć takie stanowisko by powiat
wykonał dokumentację techniczną tych budynków. Jeśli gmina otrzyma taką dokumentacje to
będziemy wiedzieć jakie będą koszty realne naprawy tych budynków to gmina może podjąć
takie starania aby przejąć te budynki.
Radny Jarosław Sorys- wyjaśnił, że nie powinno się przyjmować nic w ciemno, stany
budynków w miejscowości Jadowniki, już 5 lat temu wyglądały nieciekawie. W tej chwili jeśli
słyszy, że nie ma dokumentacji technicznej tych budynków to nie widzi konieczności przyjęcia
przez gminę tych budynków. Zgodził się z propozycją podjęcia wniosku do starostwa w tej
kwestii.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił następujący wniosek i poddał go pod
głosowanie:
„Rada Miejska w Brzesku wnosi do Pana Starosty Brzeskiego o przygotowanie
dokumentacji

technicznych

wspomnianych

nieruchomości

w

piśmie

AG-

I.680.2.45.2017.BC na terenie sołectw: Wokowice, Sterkowiec, Szczepanów oraz
miasto Brzesko wraz z odpowiedzią, czy wspomniane nieruchomości nadają się do
zasiedlenia. Głosowano jednogłośnie.
Wyniki głosowania:
Za 17: Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Sorys
Jarosław, Kwaśniak Adam, Ciurej Marcin, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Knaga Edward,
Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra
Stanisław, Klimek Leszek.
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Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 0
Nieobecni na głosowaniu: 4: Chmielarz-Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz, Sproski Kazimierz,
Babicz Bogusław

Radny Jarosław Sorys-zapytał o chodnik na ul. Piastowskiej.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- odpowiedział, że były pewne problemy lecz już
wszystko zostało załatwione i sądzi, że to zadanie uda się zrealizować.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie remontu na ul. Wojska
Polskiego.
Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski –wyjaśnił, że remont zakończy się w najbliższych
2 tygodniach.
Radny Krzysztof Stępak- zapytał w sprawie budowy chodnika na ul. Pomianowskiej.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- odpowiedział, że tam pojawiają się pewne
problemy, proceduralnie ta inwestycja się wydłuża i w samej realizacji zadania. Wyjaśnił
również problem wielu gmin jest również w realizacji inwestycji ze względu na brak firm
i wykonawców.
Radna Barbara Borowiecka- przypomniała o malowaniu linii na osiedlu Jagiełły.
Radny Krzysztof Bogusz- poprosił, aby radni otrzymali wizualizację wieży widokowej na
Bocheńcu, najbardziej radnemu zależy na finałowej kondygnacji, czy będzie coś widać ze
szczytu w ogóle. Następnie przypomniał, że był wniosek, aby radni otrzymali informacje dot.
zezwoleń na alkohol do dziś nic nie otrzymali, żadnej informacji w tym zakresie.
Radny Stanisław Góra-poprosił o zakres odpowiedzialności spółki Wody Polskie.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk-wyjaśnił, że nie otrzymał odpowiedzi od prezesa RWPIK
odnośnie awarii na sieci.
Mieszkaniec Pan J.W – wyjaśnił, że w związku z dzisiejszym pismem Dyrektora BOSiR, złożył
oświadczenie, że podjął decyzje o skierowaniu sprawy na drogę sądową i skieruje prywatne
oskarżenie przeciwko Markowi Dadejowi, ponieważ jego cierpliwość się skończyła. Pismo
zostanie złożone w tym tygodniu. Wyjaśnił, że ma to dokładnie zanalizowanie prawnie, a radni
mają świadomość o czym mówi. Jest w stanie to sprawdzić i wie jakie będą wyniki tego wyroku,
więc to składa. To nie będzie szybki wyrok, ma świadomość, że sprawa zostanie przeniesiona
do innego okręgu sądowego niż tarnowski okręg. Poinformował, że nie śpieszy się i poczeka a
granice jakieś muszą być-a pan Dadej niech się zorientuje ze swoim prawnikiem, które miejsca
w swoich różnych pismach są tymi punktami za które zostanie skierowany akt oskarżenia. Może
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go nauczy rozróżnić publicystykę od nie publicystyki i przestępstwa. Następnie podziękował za
uwagę.
Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował wszystkim
za obecność i zamknął obrady LV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godziny 10:00 – 15:00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Protokół opracowała:
Inspektor
mgr Joanna Szczepka
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