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P R O T O K Ó Ł Nr XL/2017 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

28 czerwca 2017 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko 

Obradom XL Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk. 

W sesji udział wzięło 19 radnych: 

1. BABICZ BOGUSŁAW, 

2. BOGUSZ KRZYSZTOF, 

3. BOROWIECKA BARBARA, 

4. BRZYK FRANCISZEK, 

5. CHMIELARZ-ŻWAWA EWA, 

6. CIUREJ MARCIN, 

7. GAWIAK JERZY, 

8. KLIMEK LESZEK, 

9. KNAGA EDWARD, 

10. KOLBUSZ GRZEGORZ, 

11. KUCIA MARIA, 

12. KWAŚNIAK ADAM, 

13. LUBOWIECKA ANNA, 

14. OJCZYK KRZYSZTOF, 

15. SMOŁUCHA ADAM, 

16. JAROSŁAW SORYS 

17. SPROSKI KAZIMIERZ, 

18. STĘPAK KRZYSZTOF 

19. WYCZESANY PIOTR. 

Nieobecny usprawiedliwiony: radny Stanisław Góra Maria Kądziołka 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady  

XL Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana 

Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, Skarbnik Gminy Celinę Łanochę, Sekretarza Gminy 

Stanisława Sułka, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz wszystkich zaproszonych gości, 

którzy uczestniczyli na sesji.  W obradach sesji uczestniczyło 19 radnych.  

Materiały bez uwag.  

Ad.2. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku 

i stwierdzenie prawomocności obrad. 

1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku 

i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 31 marca 2017 r., 8 maja 2017 r. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

8. Przedstawienie szczegółowej informacji na temat skażenia wody na terenie 

Gminy Brzesko przez Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Brzesku oraz Prezesa Spółki RPWiK. 

9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji. 

10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej 

sesji. 

11. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji. 

12. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy. 

13. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

w Gminie Brzesko. email. 

14. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko ( MPK, 

BZK, MPEC, MZGM, RPWiK ) email. 

15. Bieżąca informacja związana z wdrożeniem nowej reformy szkolnej na terenie 

Gminy Brzesko. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za rok 2016; 

 absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za 

rok 2016; 

– odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 

– dyskusja. 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; 

 przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów; 

 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 

 wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz 

Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku; 

 nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku; 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zaproponował, aby dodać do porządku obrad punkt 

Sprawozdanie ze Społecznej Komisji Mieszkaniowej jako punkt 10 i numery otrzymają 

kolejno numeracje. Głosowano: 

Wniosek głosowano: 

Wyniki głosowania: 

Za 17 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk, Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia 

Maria, Lubowiecka Anna, Stępak Krzysztof, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, 

Brzyk Franciszek, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, 

Babicz Bogusław, Ciurej Marcin.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  

Nieobecni na sesji: Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  Kądziołka Maria 

 



 

Strona 4 z 44 
 

1. Porządek po zmianie: Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Brzesku i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 31 marca 2017 r., 8 maja 2017 r. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

8. Przedstawienie szczegółowej informacji na temat skażenia wody na terenie 

Gminy Brzesko przez Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Brzesku oraz Prezesa Spółki RPWiK. 

9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji. 

10. Sprawozdanie ze Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

11. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej 

sesji. 

12. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji. 

13. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy. 

14. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

w Gminie Brzesko. email. 

15. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko ( MPK, 

BZK, MPEC, MZGM, RPWiK ) email. 

16. Bieżąca informacja związana z wdrożeniem nowej reformy szkolnej na terenie 

Gminy Brzesko. 

17. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za rok 2016; 

 absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za 

rok 2016; 

– odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 

– dyskusja. 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; 
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 przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów; 

 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 

 wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz 

Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku; 

 nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku; 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad sesji. 

Radny Jarosław Sorys, zwrócił uwagę,  że dzisiaj tj. 28 czerwca przypada rocznica 

tragicznych wydarzeń czerwca 1956 roku w Poznaniu i w związku z tym poprosił obecnych na 

sali o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci 74 ofiar tych tragicznych wydarzeń.  

Minuta ciszy.  

Radny Jarosław Sorys, podziękował w tym miejscu za pomoc burmistrzowi Grzegorzowi 

Wawryka w organizacji uroczystości w Jadownikach poświęconych obchodom narodowego 

dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych i organizacji Biegu „Tropem Wilczym” oraz przekazał 

podziękowanie na ręce burmistrza z Fundacji „Wolność i Demokracja” które są organizatorem 

ogólnopolskim. Złożył również podziękowania Grzegorzowi Kolbuszowi, Krzysztofowi 

Boguszowi, Pani Justynie Wójtowicz-Woda za pomoc w organizacji uroczystości.  

Ad.3 Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 31 marca 2017 r., 8 maja 2017r.  

Protokół z dnia 31 marca 2017r. Wyniki głosowania: 

Za 16 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk, Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia 

Maria, Lubowiecka Anna, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, 

Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  

Nieobecni na sesji: Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  Kądziołka Maria, 

Stępak Krzysztof 

Protokół z dnia 8 maja 2017r.:  
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Za 15 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk, Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia 

Maria, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  

Nieobecni na sesji: Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  Kądziołka Maria, 

Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna 

Ad.4 Interpelacje Radnych. 

Radny Jarosław Sorys, złożył następujące interpelacje:   

1.Proszę o umocnienie skarp i dna rowu odwadniającego końcowego odcinka przy ul. 

Królewskiej przy wpuście do kanalizacji burzowej. 2. W związku z możliwością pozyskania 

środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i rozbudowy 

oczyszczalni na Zajaziu, proszę o podjęcie działań mających na celu uzyskanie pozwolenia na 

budowę na pozostałą część projektu sieci w Jadownikach. 3. Proszę o wykonanie nakładki 

asfaltowej przy ul. Szczęśliwej na odcinku ok. 100mb. 4. Proszę o przycięcie konarów i gałęzi 

drzew przy ul. Maszkieńskiej w granicy pasa drogowego. 5. Proszę o zabezpieczenie środków 

finansowych na remont drogi nr. działki 6051. 6. Proszę o kontynuacje zabezpieczenia z krat 

korytek odwadniających przy ul. Środkowej.  

Ad. 5 Zapytania Radnych.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, zapytał w sprawie przygotowania koncepcji rozwiązań 

komunikacyjnych przy ul. Powstańców Warszawy. Na jakim etapie jest zlecenie tego zadania. 

Tak by koncepcje przekazać do konsultacji mieszkańcom.   

Radny Grzegorz Kolbusz- kiedy będzie zakupiony program e-sesja.  

W dniu 9 czerwca 2015r. podnosiłem sprawę bezpieczeństwa, którzy pieszo ludzie próbują 

się dostać do sklepu Lidl. Obecnie jest tam realizowana jakaś inwestycja, chciałbym się 

dowiedzieć czy było wysyłane jakieś pismo do urzędu, będzie tam jakaś ścieżka dla osób 

wyznaczona.  

Czy wysyłane były informacje do Rady Seniorów i MRG o przesłanie informacji na temat 

działania tych rad, aby zamieścić je na stornie internetowej brzesko.pl  
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Proszę o uaktualnienie informacji na stornie internetowej brzesko.pl i w zakładce BIP.  

Radny Krzysztof Bogusz- prosi o przywrócenie zakładki na stornie internetowej dot. 

systemu sms-owego o zagrożeniach oraz informacji ile mieszkańców korzysta z tej aplikacji. 

Prosi również o przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców w tej 

sprawie. W formie ulotek oraz ogłoszenia za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych. Z racji że 

przedłuża się wykonania chodnika na ul. Sosnowej w Sterkowcu, czy można było by wykonać 

między czasie remontu parkingu PKP z tego względu, że gmina otrzymała środki za zajęcie 

parkingu. Mieszkańcy chcą, aby wykonać nakładki asfaltowej na płytach betonowych oraz 

uporządkowanie miejsca na rowery. Kolejną sprawą jaką poruszył to kwestia wywozu 

nieczystości przez firmy, które się w tym specjalizują. Prośba od mieszkańców, aby  

w porozumieniu z urzędem, RPWiK-iem ustalono rozbudowę punktu zbiorczy dla ścieków, 

ewentualnie poproszenie te firmy, które ścieki wywożą, aby wylewali je w danej miejscowości 

a nie wozili je do Sterkowca i wylewali je przy drogach serwisowych. Ten temat był już 

poruszany przeze mnie miesiąc temu. Mieszkańców to mocno irytuje i nie chce, aby to 

skończyło się dość mocną awanturą.  

Radny Piotr Wyczesany, dodał, że problem nieczystości wystąpił wtedy, kiedy Urząd 

Miejski rozesłał do mieszkańców tych miejscowości, którzy nie mają jeszcze wykonanej 

kanalizacji ankiety. Konsekwencją było podpisywanie umów z podmiatam gospodarczymi. 

Ten temat na ostatniej sesji wspominała już Radna Ewa. Wyjaśnił, że oczyszczalnia Browaru 

nie podpisze umów z firmami, ponieważ są zbyt małe podmioty, jedynie tylko z dużymi 

spółkami. Dodatkowo te nieczystości nie spełniają norm. Jedyną alternatywą wywozu tych 

nieczystości jest do oczyszczalni w Wojniczu. Ze względu na odległość nikt tego nie 

wykonuje. Jednorazowy koszt takiego kubika nieczystości to 150zł. Stąd większe nieczystości 

trafiają albo do lasu albo przy drogach serwisowych.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że obowiązek wywozu ścieków bądź 

posiadanie własnej przydomowej oczyszczalni zawsze był. To nie powstało w momencie, 

kiedy wyszły pisma z urzędu. Dodał, że gmina Brzesko ma jedno z największych sieci 

kanalizacyjnych, która jest rozbudowana.  Obecnie jest wykonywana dokumentacja na 

rozbudowę „zajazia” (oczyszczalni).  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, nie zgadza się ze zdaniem Burmistrza, uważa że problem  

z wywozem nadal jest niewiązany. Północna część gminy jest nieskanalizowana. Nie jest to 

winą mieszkańców, tylko lobbowanie, aby na tą stronę skanalizować. Problem jest taki, że 
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nie chcą przyjmować a nie taki, że mieszkańcy nie chcą wywozić. Zapytała Prezesa RPWiK-u 

dlaczego woda opadowa przekracza normy. Browar nie będzie przyjmował od podmiotów 

gospodarczych ponieważ muszą być większe przedsiębiorca bądź spółki. Taką odpowiedź 

otrzymał jeden przedsiębiorca, który chciał podpisać umowę z Browarem. Stąd mieszkańcy 

ponoszą koszty dwukrotne, ponieważ ścieki są wywożone do Wojnicza. Radna 

zawnioskowała, aby tą sprawę rozwiązać a nie mówić, że jest częściowo sprawa rozwiązana. 

Na dzień dzisiejszy nie jest nic rozwiązane.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- po ostatniej sesji RM był u Prezesa Browaru i 

ten temat został omówiony. Przyszło pismo, w którym określili częstotliwość odbioru ścieków. 

Poruszył również temat, że dosłownie na głowie stawali, aby osiągnąć efekt ekologiczny przy 

ostatnim projekcie, ponieważ ludzie nie chcą się przyłączać do sieci kanalizacyjnej.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, zapytał obecnego na sali Komendanta Policji, czy są 

prowadzone postępowania związku z nielegalnym wywozem nieczystości. Zapytał czy 

problem istnieje rzeczywiście, że jest 7 podmiotów i nie mogą oddawać ścieków w Browarze?  

Z-ca Komendanta Policji Lucjan Pałucki, na obecną chwile, nie ma pojęcia czy 

prowadzone są takie postępowania. Z jego wiedzy wcześniejszej takie postępowania były 

prowadzone odnośnie wylewania nieczystości. To były zawiadomienia osób trzecich.  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, odpowiedział, że wykonują małą oczyszczalnią, która 

przerabia około 600m³w związku z tym ilość ścieków musi być zminimalizowana, że jest to 

oczyszczalnia biologiczna. Każdy przewoźnik, który ma podpisaną umowę z jego spółka, 

dostarcza ścieki na oczyszczalni w Sterkowcu.   

Radna Anna Lubowiecka, zgodziła się z radnym K. Boguszem, takie sytuacje mają miejsce 

od lat lecz wywożą to osoby, które nie mają koncesji.  

Ad. 6 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Radny Marcin Ciurej- poinformował, że na obiekcie starej winiarni na ul. Kopernika, przy 

stawie Wolnego dochodzą w okresie wakacji schadzki na tym obiekcie., osób młodych którzy 

nadużywają alkoholu. Brama jest tam niezabezpieczona, więc wejście na obiekt nie jest 

problemem. Poprosił o skierowanie patroli policji w tym obszarze.  
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Radna Anna Lubowiecka- poruszyła temat dzików. Wczoraj dzieci z przedszkola wyszły na 

spacer na Rynek Szczepanowski o godzinie 9:00 i drogę zagrodziło im stado dzików. Locha  

z 11 młodymi.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że na zebraniu w Jadownikach ten 

temat był poruszany z kołami łowieckimi. W dniu 6 lipca będzie spotkanie w Urzędzie 

również z kołami łowieckimi, na które roześle zaproszenia.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, podziękował wszystkim za udział w pogrzebie mamy, za 

zamówione Msze Św. oraz słowa otuchy.  

Radny Grzegorz Kolbusz, poprosił o skierowanie do zarządcy drogi ul. Solskiego  

o wyczyszczenie rowów wzdłuż ul. Solskiego oraz do właściciela bocznicy.  

Radny Jarosław Sorys, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów obchodzi 25-lecie swojej 

działalności  w związku z tym organizowana jest pielgrzymka dla sołtysów 8-9 lipca - 200 zł. 

koszt od osoby.  Radny poinformował, że są jeszcze wolne miejsca, zaprosił wszystkich 

samorządowców. 

 

Radna Barbara Borowiecka- poruszyła sprawę parkowania na chodnikach. Od kwietnia 

zgłasza ten problem. Zapytała kiedy będzie decyzja doręczona dot. reorganizacji ruchu i tym 

samym wykonane pewne działania. Nadmieniała, że było zorganizowane spotkanie w tej 

sprawie, obecny był Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.   

Ad. 7 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne  

i międzysesyjne. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał sprawozdanie z udzielonych odpowiedzi. 

(Stanowi załącznik do protokołu). Uwag brak.  

Przewodniczący Rady poinformował, że są odpowiedzi od Posłów na Sejm RP: od Pani Poseł 

Józefy Szczurek-Żelazko, Posła Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Kancelarii Prezesa  Rady 

Ministrów w sprawie apelu Rady Miejskiej w Brzesku dot. dzików  

Ad.8 Przedstawienie szczegółowej informacji na temat skażenia wody na terenie 

Gminy Brzesko przez Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Brzesku oraz Prezesa Spółki RPWiK. 
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Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

podziękowała za zaproszenie na sesję. Poinformowała, że najpierw odpowie na pismo Pana 

Przewodniczącego, gdzie zostały skierowane do niej zapytania.  

Stacja zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia prowadzi stały nadzór nad jakością 

wody. Okresowe sprawdzanie próbek wody i jakości wody według harmonogramu w 

miejscach wyznaczonych. Próbka została pobrana w Domu Dziecka w Jasieniu, 

zanieczyszczona była bakterią clostridium perfringens. Jest to bakteria o dużym potencjale 

epidemiologicznym, jeśli dostanie się do ujęcia wody. Wywołuje groźne choroby, masowe 

zatrucia pokarmowe, jeśli znajdzie się w wodzie pitnej. Natomiast powoduje również 

zakażenia ran, które mogą się skończyć nawet posocznicą. M. in martwicze zapalenie jelit, 

skóry, tkanki podskórnej. Bakteria wytwarza 14 toksyn. Badanie próbki odbyło się w filii 

tarnowskiej wojewódzkiej stacji  

w Krakowie.  

-nie jest możliwe wskazanie jednoznaczne miejsca skażenia oraz przyczyn. Według danych 

WHO występowanie tej bakterii jest związane z obecnością w niej zanieczyszczeń kałowych. 

Wodociąg jest bardzo rozległy. Na terenie powiatu jest 640 km. sieci wodociągowej, 

rozgałęzionej. Z tego co Państwo mówili a my się przysłuchiwaliśmy to gospodarka ściekowa 

nie jest uregulowana. Nadmieniła sytuacje w powiecie olkuskim, gdzie również przyczyniła 

się do tej sytuacji nieuregulowana sytuacja ściekami. Tam odbyło się zamknięcie wodociągu 

blisko 80- tysięcznego i również Pani inspektor otrzymała wyniki, które potwierdziły właściwą 

jakość wody, woda ta została uznana przydatną do spożycia. Takie sytuacje zdarzają się 

wszędzie.  

- najbardziej kluczowym z działań zapobiegawczych było unieruchomienie dostaw wody. 

Unieruchomienie poprzez zakaz używania jej do spożycia i do celów domowych. Ustawa – 

prawo wodne definiuje, czym jest woda do spożycia. Jest to woda do spożywania posiłków, 

picia, wszelkich czynności wykonywanych w gospodarstwie domowym. W związku z tym, gdy 

otrzymaliśmy informacje: tj. 19 czerwca pobrana była próbka wody w ramach monitoringu 

sieci., punkty te są uzgodnione czy też wskazane przez RPWIK. Stacja odpowiada nadzorem  

a za jakość wody odpowiada przedsiębiorca zatem tych próbek jest niewiele. Podkreśliła, że 

jej współpraca dwuletnia jest krótka, lecz współpracownicy obecni na sali wiele lat 

współpracują z przedsiębiorstwem RPWIK i woda była bardzo dobrej jakości przez cały czas i 

współpraca była bardzo dobra. Wspomina o tym ponieważ jest to obiektywna prawda. 

Następnie 20 czerwca około godziny 14:30 otrzymali informacje, wynik który 6 jednostek 
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tworzących kolonie w badanej próbce 100 ml w związku z tym następuje narada 

wewnętrzna, następnie telefon do wodociągów. Pan Prezes w tym momencie był nieobecny. 

Konsultowaliśmy się z pracownikami, czy posiadają inne wyniki badań wody. Nie było 

takowych. W związku z tym dysponowaliśmy jednym wynikiem i podejmujemy decyzje po 

konsultacji z naszym nadrzędnym organem czyli Małopolskim Państwowym Inspektorem 

Sanitarnym oczywiście po różnych innych konsultacjach. Następnie MPIS nie wniósł żadnych 

zastrzeżeń do decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku. Po tej decyzji około 

godziny 15-j trafiła do Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie z prośbą o przekazanie tej 

decyzji Sztabie Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzesko. Na ostatniej sesji Rady Powiatu 

była chronologicznie podane informacje, które zostały potwierdzone.  

- w pierwszej kolejności decyzja była ustna, następnie gdy była już pisemna zostaje 

przesłana do wszystkich zainteresowanych zgodnie z rozdzielnikiem.  

- 21 czerwca- kampania informacyjna, pobór próbek wody zarówno poprzez przedsiębiorstwo 

oraz przez inspektoriat sanitarny. Otrzymujemy wynik w okolicach godziny 14-j ponieważ 

były problemy ze skanowaniem wyników po stronie laboratorium. W momencie otrzymania, 

zostaje przekazany, zostaje wydana kolejna decyzja która wskazuje, że woda jest już zdatna 

do spożycia.  

- w przypadku procedur gminnych, myślę że doświadczenia ostatnich dni, dały nam taką 

refleksje, że jest bardzo trudno skutecznie poinformować mieszkańców. Należy wzmóc te 

działania. Pani Radna z obszaru Gminy Dębno poddała propozycję, która została przyjęta z 

przychylnością Pana Starosty oraz Pana Burmistrza i innych obecnych na sesji powiatu, aby 

rozszerzyć monitoring informowanie za pomocą sms-ów.  

- wskazywanie osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuacje; nie leży to w kompetencji 

Powiatowego Inspektoriatu Sanitarnego. Nie jest organem do tego powołanym.  

Następnie podziękowała wszystkim służbom, które bardzo im pomagały.  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś- nie powtarzając się to co zostało już powiedziane przez 

Panią Dyrektor. Uzupełnił informacje: sytuacja, która była nie powinna zaistnieć ale należało 

się z tym zmierzyć. Kwestia organizacji, powiadamiania- na pewno dały one wszystkim do 

myślenia, jak powinno się odbywać. Padło, że ja komórki nie odbieram. Był na stacji 

uzdatniania wody, ponieważ robią tam dużą inwestycje i zasięgu tam nie ma. O 14:50 

dodzwoniła się Pani z sanepidu. O 15:10/15 rozmawiał z Panią Dyrektor. Usłyszał, że jest 
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skażenie próbki wody w Domu Dziecka w Jasieniu. Wówczas poinformowano go, że będzie 

pisana decyzja o wstrzymaniu dostaw wody z wodociągu Łukanowice-Brzesko. W tym 

momencie, decyzja dla niego jest bardzo poważna ponieważ wiąże się to z bardzo dużymi 

stratami dla społeczeństwa. Nie tylko na powiecie brzeskim ale również na powiecie 

tarnowskim. Zanim dostał papierową wersje decyzji, dzwonili mieszkańcy z Gminy Zakliczyn 

że nie ma informacji na Gminie Wojnicz. Mówiłem, że dotyczy to tylko powiatu brzeskiego. 

Spowodowało to niepotrzebną panikę. Dodał, że prosił Panią Dyrektor, żeby nie zamykała 

całego wodociągu w związku z całą tą sytuacją ale pierwsze słowa było, że zamykamy. Po 

spotkaniu dopiero na naradzie roboczej, wspólnie padło, że decyzja ulegnie zmianie, iż nie 

zamykamy lecz ograniczamy co do sposobu użytkowania wody. Miedzy czasie zorganizowano 

dowóz wody dla mieszkańców, swoje beczkowozy zostały skierowane tam, gdzie były 

największe skupiska ludzi. Zapytał, czy przy takiej jednej próbce, czy taka sytuacja musiała 

zaistnieć w tak szerokim obszarze. Na terenie samego powiatu mamy ponad 500 km sieci. 

Sam RPWiK posiada ponad tysiąc kilometrów sieci. Czy te 6 jednostek tej bakterii, wymagało 

zamknięcia?! Nie mnie oceniać, wykonanie decyzji było. Został przepłukany odcinek sieci  

w okolicach Domu Dziecka. Pobrane zostały próbki wody oraz zostały pobrane inne próbki na 

obszarze powiatu. W tym samym dniu zaraz po 15j godzinie jak dostałem informacje. Co 

było skutkiem, że woda nie była skażona.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

decyzja, która została wydana w formie ustnej w okolicy godziny 15-j brzmiała dosłownie, 

„woda nie nadaje się do spożycia” natomiast było wyraźnie powiedziane, że nie zakręcamy 

kurki. Mieliśmy świadomość, że zakręcenie uniemożliw płukanie sieci oraz spłukiwanie 

sanitariatu. Jeśli chodzi o obszar zasięgu tej decyzji - nikt nie był w stanie zagwarantować, że 

w jakimkolwiek punkcie sieci jest inaczej, czy dużo gorzej. Zapewnienie bezpieczeństwa życiu 

zdrowia mieszkańcom było najważniejsze.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy miała miejsce podobna sytuacja  

w ostatnich latach.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

odpowiedziała, że jej kadencja nie jest długa, są to dwa lata. Wyjaśniła, że udzieli odpowiedź 

Pani Kierownik, która jest obecna na sali.  

Kierownik SSE opowiedziała, że w 2007 r również w Domu Dziecka było takie zdarzenie, 

zanieczyszczenie typu coli. Wtedy były próbki z innych badań z Brzeska i na terenie Gminy 
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Dębno. W związku z tym nastąpiło zamknięcie wodociągu tylko miejscowości Jasień. Wodę 

zapewnił RPWiK, były dowozy. Nie pamięta jaki okres nie było tej wody. Być może też dwa 

dni. Znaleziono wówczas przyczynę z powodu rozszczelnienia zbiornika z powodu prac 

remontowych. Od 9 lat prowadzony jest monitoring wody, pobierane są próbki wody, 

przeglądy, kontrole.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- stwierdził, że powinien być wykonany 

bezpośredni telefon z sanepidu do gminy. Dopiero o 17:00 ta informacja trafiła do gminy. 

Wówczas został zebrany Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego. Jeszcze po godzinie 18j były 

wątpliwości jak interpretować decyzje o unieruchomienie magistrali, nawet w rozmowie ze 

Starostą mieliśmy wątpliwości. Szybko zadział natomiast RPWIK, Policja, Strażacy, system 

powiadamiania o zagrożeniach. Szybko odbył się dowóz beczkowozami do największych 

osiedli w pierwszej kolejności. Podziękował wszystkim służbom oraz mieszkańcom za udział 

w działaniach. Zostały przeanalizowane działania, aby zapobiec na przyszłość takim 

sytuacjom i je zminimalizować.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

wyjaśniła, że zaraz po godzinie 15-j decyzja o braku przydatności do spożycia a nie 

zamknięcia wody w sieci, lecz sformułowanie unieruchomić wodociąg które jest jako jedyne 

użyte  

w rozporządzaniu Ministra Zdrowia, nakłada obowiązek użycia tego sformułowania w decyzji. 

Natomiast zgodziła się, że można zrozumieć że poprzez słowo unieruchomić, nie inaczej jak 

zamknięcie, zakręcić- brak wody w kranie.  

Radny Adam Kwaśniak- przedstawił problem studni miejskich, które są niezdatne do 

użytku. Jedynie studnia na os. Jagiełły jest czynna i były do niej duże kolejki. Dodał, że 

rzeczywiście woda była dostarczana przez RPWiK, lecz na jego osiedlu mieszka wiele osób 

starszych, które nie są w stanie podejść do beczkowozów i nosić wodę. Wodę powinno się 

dostarczać do samych mieszkań. Następnie zapytał, czy wodę taką można oczyścić, czy 

gotowanie tej wody po kilka razy uniknie występowanie tej bakterii. Czy stosowanie 

domowych filtrów, ma możliwość zniwelowania tej bakterii. Dodał, że na terenie miasta 

ciężko było kupić wodę w dużych pojemnikach.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

wyjaśniła, że zarówno surowa jak i przegotowana nie może być użytkowana. Jeśli chodzi  

o proces uzdatniania, oczyszczania wody, właściwą osobą jest Pan Prezes RPWiK do 
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odpowiedzi w tej kwestii. W kwestii filtrów, nie jest kompetentna do odpowiedzi ponieważ na 

rynku firm jest wiele.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jeśli wydarzyła się taka 

sytuacja jak ostatnio jest ona nieprzewidziana i pewne niedogodności dla mieszkańców będą. 

Jego celem było dostarczenie bardzo szybko wody i to się udało.  

Radny Bogusław Babicz- podzielił się swoimi spostrzeżeniami po zdarzeniu. Na przestrzeni 

10 lat nie było takie skażenia. To świadczy jednoznacznie o tym, że woda dostarczana przez 

RPWiK jest wodą dobrej jakości. Na to się składa stała modernizacja ujęcia, wprowadzenie 

nowych technik oczyszczania wody. Pomimo, że ta cała sytuacja skończyła się pozytywnie  

i służby z swoimi działaniami zadziałały szybko jak na skalę tego zagrożenia. Skażenia 

wodociągu nie było, jak się okazało. Choć nieuniknione były sprzeczne informacje. Pierwsza 

decyzja była taka, że wodociąg jest zamknięty i nie wiadomo było czy ta woda nie nadaje się 

tylko do spożycia. Było przez to sporo zamieszania. O 20:00 dopiero pojawiła się poprawiona 

decyzja, że woda ta, też nie nadaje się do mycia. Poinformował, że co tydzień RPWiK pobiera 

próbki wody w 9 punktach na terenie Gminy Brzesko.  

- zapytał dlaczego próbka została pobrana w poniedziałek (czyli dzień wcześniej) i tylko  

w jednym punkcie? Na kranie poza wodomierzem, czyli na instalacji wewnętrznej w Jasieniu.  

- dlaczego w poniedziałek nie pobrano próbek w innych miejscach, tam gdzie się je rutynowo 

pobiera? Czy to był jakiś sygnał Domu Dziecka, że ktoś był zatruty z podopiecznych?  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

odpowiedziała: z wypowiedzi radnego wnosi, że nie słuchał jej wystąpienia do tej pory. 

kwestionowanie całej istoty zdarzenia, mówiąc, że nie było skażenia czy też nazywając 

skażenie w cudzysłowie to radny podważa ich kompetencje. Jest to co najmniej niewłaściwe. 

Dodała, że sądzi, że radny nie posiada takiej wiedzy, aby ich kompetencje podważać. 

Wyjaśniła, że prowadzą jedynie nadzór nad jakością wody, stąd takie badania są punktowe.  

Radny Bogusław Babicz- stwierdził, że nie użył sformułowania skażonej tylko jak się 

później okazało. Następnie zapytał, czy wydając tą decyzję z 21 czerwca na jakich próbkach 

się Pani opierała, z którego dnia.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

odpowiedziała, że badanie próbki wody bakterią clostridium perfringens trwa około 24 godzin 
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więc mogli się oprzeć na próbkach, które były pobrane dzień wcześniej. W dniu 20 czerwca 

były pobierane próbki zarówno przez Prezesa RPWiK jak i próbki przez Inspekcje sanitarną.  

Radny Bogusław Babicz- czyli można powiedzieć, że te próbki były pobrane przed 

wydaniem decyzji z dnia 20 czerwca, ona była wydana popołudniu. Stąd uważa, że jego 

stwierdzenie, iż woda w wodociągach nie była skażona jest prawidłowa. Te próbki 20 

czerwca rano, pani wydała kolejną decyzję 21 czerwca o 14:00 odjąć 24h, to jest 14:00 

godzina dnia 20 czerwca, czyli przed godziną 14ą , 20 czerwca także w Jasieniu próbka nie 

wykazała skażenia. Tak czy nie? 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak 

oczywiście, że nie. 20 czerwca próbki były pobierane, natomiast zanim zostały 

przetransportowane do laboratorium zanim zostały wysiane, również upływa czas. To 

wszystko dzieje się w czasie. W momencie kiedy otrzymaliśmy wynik, musieliśmy pewność, 

że wyniki są prawidłowe, mogliśmy wydać decyzje. 

Radny Bogusław Babicz, wyjaśnił, że nie zarzuca nikomu pewnych działań. Zmierza 

jedynie do tego, że jednak mieszkańcy mogli być bezpieczni dlatego, że woda nie miała 

skażenia, wodociąg nie miał skażenia. Te próbki zostały pobrane przed wydaniem decyzji z 9 

punktów poboru, czyli z całego wodociągu. Nie ograniczyły się jedynie do poboru przy Domu 

Dziecka. W środę rano, czytałem komunikat Sanepidu z Tarnowa, że woda w Wojniczu jest 

zdatna do spożycia.  

Radny Adam Smołucha- kontynuowanie tej dyskusji tak jak radny Babicz prowadzi chyba 

nie jest właściwa. Nie jest to miejsce, aby to teraz tu rozpatrywać w tym duchu o którym 

mówi pan radny. Natomiast zgadza się z nim oceniając sytuacje post factum w tej chwili, że 

prawdopodobnie skażenia wodociągu nie było. Natomiast kwestionowanie decyzji jaka była 

podjęta jest kompletnie niewłaściwe. Decyzja była właściwa ponieważ stwierdzono skażenie. 

Nie można było podjąć innej decyzji. My musimy dać jasny sygnał społeczeństwu, że takie 

sytuacje mogą się powtarzać. Dla mikrobiologia wykrycie określonej ilości bakterii to jest 

zapalenie wszystkich czerwonych lampek. Nie mogła podjąć innej decyzji Pani Dyrektor. Nie 

chce, aby dalej tą kwestię roztrząsali. Myśli, że w całej tej sprawie należy podkreślić fakt taki 

(sam uczestniczył w sztabie zarządzania kryzysowego oraz na naradzie powiatu), że pomimo 

tych wszystkich potknięć które wymagają szczegółowego omówienia, opracowania w ramach 

sztabów kryzysowych współpracy przypływu informacji. Całość działania służb publicznych 

była jak najbardziej właściwa. W jego ocenie wszyscy stanęli na wysokości zadnia. Zarówno 
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administracja publiczna, czyli Burmistrz, Starosta, sztaby, podejmując odpowiednie działania 

koordynując te działania, jak również udział służb mundurowych, policji, straży, ochotniczej 

straży pożarnej było nakierunkowane na zminimalizowanie niebezpieczeństwa. Mieliśmy 

okazje zderzenia się z takim problemem to też jest ważne, ponieważ można wyciągnąć 

wnioski.  

Radny Bogusław Babicz, wyjaśnił, że nie kwestionuje decyzji Pani Dyrektor. Wszystkie 

służby zadziałały prawidłowo, także i sanepid. Proszę się nie dziwić, że są pewne pytania, 

które są nurtujące- nie chodziło o odcinek 5 km. ale o odcinek ponad 400 km. a ma to duże 

znaczenie dla mieszkańców, aby nie wywoływać dodatkowej paniki.  

Radny Edward Knaga- mieszkańcy to nie są ludzie, którzy znają się na wodzie, na 

sanepidzie, na bakteriach. Co jest przyczyną na końcówce tego poboru w Domu Dziecka, że 

te zarazki się rozwijają. Jeśli to nie jest czynnik ludzki, być może ktoś nieświadomie 

powoduje, że tam jest wylęgarnia tych bakterii. Wyjaśnił, że nie rozumie, dlaczego sanepid 

nie jest  

w stanie przełożyć to wszystko co mówi ustawa na język zrozumiały do ludzi. Niech 

ministerstwo zmieni tą formułą.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

odpowiedziała, że ten problem pojawił się w wielu miejscach, podawała już przykład z 

Olkusza. Komunikat, który został wystosowany na stronie internetowej był jasny, zakaz 

używania wody do spożycia. Dodatkowo od siebie dopisali, że zarówno surowej jak i 

przegotowanej. W jej opinii komunikat był jasny i mieszkańcy nie powinni mieć żadnych 

wątpliwości.  

Radny Edward Knaga- dodał, że ma wątpliwości również w sprawie uszczelnienia systemu 

informacji. Gdzieś on wyciekł z tych instytucji, pokazywały się dużo wcześniej informacje. 

Nawet wśród mieszkańców, niektórzy wiedzieli o tej bakterii dużo wcześniej. Ktoś podał to do 

wiadomości wcześniej.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak, 

jaki oni mają wpływ na pojawienie się informacji, która idzie plotką?! Ważmy skalę tego 

zagrożenia. Plotki rodzą się niesamowite. My nie możemy się opierać się na gdybaniu „może” 

musimy zapobiec występowaniu zagrożenia.  
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Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś- poinformował, że wszystkie zbiorniki są monitorowane, 

jakość wody jest sprawdzana, więc tu nie ma obaw.  

Radny Jerzy Gawiak, zapytał, czemu próbka była pobrana tylko  tym jednym miejscu tego 

dnia a nie została pobrana w innych częściach miasta.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- wyjaśnił, że odpowiedź na to pytanie już padło.   

Radny Jarosław Sorys- po tym doświadczeniu, wydaje się że wyciągnięcie wniosków, 

posłuży dobrej sprawie. Obruszanie się na nasze pytania czy wyrażania się w sposób 

niegodny  o mieszkańcach mówiąc, że tylko ktoś z  problemem intelektualnym nie zrozumiał  

komunikatu wydaje się zupełnie nie na miejscu. Biorąc pod uwagę ustalanie faktów i pytań 

przez mojego kolegę radnego Babicza, uważa że pytania te są jak najbardziej na miejscu. 

Pytanie pani dyrektor na czym radny opiera wniosek, że jednak ten wodociąg nie był 

skażony, radny konkretnie powiedział. Odpowiedzią było to kiedy te próbki zostały pobrane 

w dniu 20 na podstawie których zostało stwierdzone, że wodociąg był czysty. Mimo moich 

uwag, stoję na stanowisku takim, że decyzja podjęta przez panią jest jak najbardziej na 

miejscu, jak i również wszystkie służby sprawdziły się bardzo dobrze. Radny dodał, że 

uczestniczył na posiedzenie sztabu kryzysowego Pana Burmistrza- od 17:30 do 23 był tutaj 

na miejscu. Ocenia pracę, mimo tych różnych opinii dobrą zarówno Starostwa jak  

i Burmistrza oraz wszystkich służb. Jednocześnie mam kilka uwag: wnioskując z Pani 

wypowiedzi  przekazy takiej  informacji jest bardzo ważny. Ten sygnał nie do końca był 

jasny. W decyzji, którą Pani wydała Nr 29/17 stwierdza Pani brak przydatności wody do 

spożycia, zarówno surowej jak i przegotowanej. Czy jednocześnie z tego zapisu jasno 

wynika, że również nie wolno się myć? Proszę wskazać ten zapis. A takie pytania jako sołtys, 

jako radny w trakcie tych kilkudziesięciu godzin miałem zadawane od mieszkańców. Czy to 

jest jasny i spójny sygnał? W takim razie czy tylko służbą gminnym należy czynić  zarzuty na 

przyszłość, jak Pani powiedziała?! Nie wydaje mi się, żeby to był jasny sygnał mówiący czy 

wody można używać do mycia czy nie. 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak- 

odpowiedziała- mówi Pan o decyzji, która była już wydana na papierze. Tam wyraźnie jest 

wskazanie, że wodę można używać tylko do spłukiwania toalet.  

Radny Jarosław Sorys, Powtarzam w decyzji  Nr 29, wskazującej  zgodnie z ustawą na 

unieruchomienie wodociągu, która to decyzja obowiązywała od godziny 17:00 nie ma mowy 
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o tym o czym pani teraz mówi. Informacja o tym że można używać wody jedynie do 

spłukiwania toalet  została zawarta w drugiej decyzji wydanej ok. godziny 21.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak- 

informacja ustna była pierwszą informacją, wybrzmiała ona we właściwym kształcie i w takim 

powinna do Państwa dotrzeć i zapewne dotarła, sądząc po ustaleniach z Rady Powiatu które 

na pewno na piśmie zostały w protokole przedstawione i będzie to można zweryfikować.  

Radny Jarosław Sorys, wyjaśnił, że nie jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, ponieważ 

Pan Starosta  nie zwracał się do niego z taką informacją, aby informować mieszańców, że  

woda również nie nadaje się do celów sanitarnych- o myciu. Zaznaczyła Pani na wstępie, że 

również systemy powiadamiania smsowego są właściwe- radny stwierdził, że zgadza się z tą 

tezą, w gminie Brzesko  ten system działa jest ponad 3 tysiące odbiorców i właśnie przez to 

powiadomienie mogli powiadomić mieszkańców i tak się stało.  Tylko nie było spójnej 

informacji. Były wykluczające się informacje, czy tylko nie można spożywać, czy również nie 

można się myć. Poinformował, że ten system powinien być rozszerzony, a mieszkańcy są 

chętni do włączenia się w ten system. Biorąc pod uwagę tę bakterie i to co ona powoduje- 

zapytam wprost czy nie powinna Pani podjąć decyzji o całkowitym zamknięciu wodociągu nie 

tylko unieruchomieniu, mimo wszystko? Mając na uwadze to, że trudno jest dotrzeć do 40 

tys. mieszkańców w ciągu pół godziny, czy 15 min. Zakręcenie kurka spowodowało by to, że 

nie zdołalibyśmy się nawet umyć w tej wodzie. Biorąc pod uwagę fakt że ta bakteria była 

taka groźna. Czy my nie naraziliśmy przez to mieszkańców, że przy tak groźnej bakterii nie 

zamknęliśmy całkowicie tego wodociągu?  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak-

odpowiedziała, że w momencie zamknięcia całkowitego wodociągu, niemożliwe jest dotarcie 

substancji która zdezynfekuje tą sieć do wszystkich jej zakamarków czy też wogóle 

niemożliwe jest zdezynfekowanie całej sieci. (Zgodził się Prezes RPWIK) natomiast są tu też 

różne interesy, woda jest potrzebna do spłukiwania toalet ponieważ generuje to również 

zagrożenie sanitarne. Natomiast najistotniejszą kwestią jest ta, że w kompetencji PIS leży 

oszacowanie ryzyka, wydanie decyzji, natomiast kwestia informowania społeczeństwa nie 

należy do kompetencji PIS.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- w momencie, kiedy Pani wydała decyzję myśmy 

jej absolutnie nie kwestionowali. Staliśmy na stanowisku, jakakolwiek ona będzie tak ją 

wykonamy. Jesteśmy kilka dni po zdarzeniu, trzeba przedyskutować i rozmawiać, 
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ewentualnie co należy poprawić. To jest jak sama pani dyrektor powiedziała, oszacowanie 

ryzyka. Należy zauważyć że ten sam wodociąg jest w Gminie Brzesko i Gminie Dębno, Gminie 

Wojnicz, Gminie Zakliczyn. W nich płynie ta sama woda. Tam była zdatna woda, a u nas nie, 

więc mają panowie radni takie pytania zadawać. Zamknięcie całego wodociągu niesie spore 

ryzyko. Gdyby przez kilka dni nie było by wody, nie tylko do picia, lecz do toalet. 

Najważniejsze to oszacowanie ryzyka, wyciągniecie pewnych wniosków. Wszystkie służby 

zadziałały bardzo sprawnie. Jest to czas aby wyciągnąć wnioski, dyskutować. Ci radni 

przećwiczyli praktycznie, byli na miejscu  

w urzędzie, stąd są te pytania i wątpliwości. Pan Sorys, był cały czas w urzędzie  

i dyskutowaliśmy jak praktycznie wykonać tą decyzje.  

Radny Jarosław Sorys- stoi na stanowisku, że dobrą decyzją było, żeby zamknąć sieć jeśli 

wystąpiła bakteria. Zgodził się z radnym Babiczem w kwestii pobrania próbek.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- kwestia polemiki nie ma sensu, jak mówił 

Radny Smołucha. Gdyby się okazało, że ta bakteria była rzeczywiście to rozliczalibyście ją 

dlaczego pewnych rzeczy nie zrobiła. Z całą pewnością wszystkie służby będą wyciągać 

wnioski. Tworzenie tezy co by było gdyby….wydaje się trochę pozbawione sensu i szkoda 

czasu.   

Radny Bogusław Babicz- zapytał- biorąc pod uwagę, że taki przypadek miał miejsce 10 lat 

temu w tym samym miejscu w Domu Dziecka w Jasieniu, wówczas był odłączony odcinek  

w Jasieniu z sieci, dlaczego w tym przypadku tak się nie stało?  

Pracownik Sanepidu-było wówczas stare rozporządzenie, wtedy się brało więcej próbek.  

Radny Bogusław Babicz- stąd wracam do tego pytania, skoro we wtorki bierze się więcej 

próbek to wtedy pobrana była tylko jedna próbka.  

Pracownik Sanepidu- jest nowe rozporządzenie, jest nowa częstotliwość poboru próbek.  

Radny Bogusław Babicz- czy Państwo pobieracie próbki tylko w Domu Dziecka w 

Jasieniu? 

Pracownik Sanepidu- nie pobieramy próbki tylko w Domu Dziecka w Jasieniu, pobieramy 

również próbki w innych częściach. Próbki są rozłożone równomiernie po sieci w czasie 

uzgodnionym z Prezesem RPWIK, są zatwierdzone przez wojewódzki sanepid jak i główny 



 

Strona 20 z 44 
 

inspektoriat sanitarny i ta częstotliwość wynika z rozporządzenia. Można zwiększyć, jeżeli 

wodociąg jest krytyczny, zdarzają się bakterie. Tutaj woda jest dobra. Przedsiębiorstwo 

przesyła wyniki, zgodnie z harmonogramem a my prowadzimy nadzór poprzez badania 

punktowe. I te punkty są wyznaczone, na podstawie jednego punktu zgodnie  

z rozporządzeniem, paragrafem 17 PIS ocenia brak przydatności wody do spożycia i na tej 

podstawie jest następne art. Wdraża się unieruchomienie wodociągu. Aby zmniejszyć to 

ryzyko, dopuściliśmy możliwość do celów sanitarnych. Teraz w związku z tym, że pojawił się 

problem, będziemy do końca roku brać doraźnie dwie dodatkowe próbki.  

Radny Krzysztof Bogusz- zapytał o kwestie usunięcia tej bakterii z sieci. Jeśli na tą 

bakterię nie działają środki chemiczne to w jaki sposób została usunięta z sieci na tym 

odcinku? Czy są jeszcze mocniejsze środki, które dodano do wody przez RPWiK? Czy 

płukanie wystarczyło, żeby się tej bakterii pozbyć?  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak-

odpowiedziała, że nie padło takie stwierdzenie, że żadne środki nie działają. Jest ona trudna 

do usunięcia. Niektóre środki na nią działają. Na szczęście jesteśmy w tej dobrej sytuacji,  

w przeciwieństwie do Bochni która miała 2 tyg. zamknięty wodociąg ponieważ nie miała 

takiej technologii jak przedsiębiorstwo RPWiK. Czyli zastosowania dwutlenku chloru, który 

jest jednym ze skuteczniejszym ze środków jak i posiadanie lamp UV. Samo fizyczne płukanie 

też usuwa bakterie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- należy podkreślić, że spółka dba o jakość wody. 

35 próbek w roku jest wymaganych przez Sanepid a RPWIK wykonuje w ciągu roku 450.  

Radny Krzysztof Bogusz- wpinają się na sieć Państwo?  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś- wyjaśnił, że używają dwutlenek. Są takie przewoźne 

urządzenia i pompki, że można się wpiąć poprzez hydrant. My w tym momencie tego nie 

robiliśmy nigdy jeszcze, na wodociągu publicznym. Jedynie jakby coś się działo to jest 

rutynowe przepłukanie wody.  

Radny Krzysztof Bogusz-poprosił, aby była umieszczana informacja na stronie RPWIKu,  

w jaki sposób zostanie usunięta bakteria z wodociągu. Jest to ważna sprawa dla 

mieszkańców w jaki sposób prowadzi się pewne działania „czyszczące” aby nie mieli 

domysłów.  
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Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś-to co miało teraz miejsce nie było w ogóle płukania sieci, 

w całości, był przepłukany odcinek sieci, na którym stwierdzono bakterie.  

Radny Leszek Klimek- nie jest to końcówka Jasienia, jeszcze kilometr do końca Jasienia 

jest. Dziwi, że go jedna rzecz, że prace które były wykonywane akurat w tym obrębie  

w poniedziałek, firma wykonywała prace ziemne w pobliżu. Nie wiem skąd pani brała tę 

wodę, czy z kuchni? Mówi Pani, że szybko Pani zadziałała- myślę, że Pani bardzo wolno 

zadziałała. Dlatego, ponieważ o godzinie 15:00 już wszystko Pani wiedziała, że woda jest 

skażona a jeżeli brała Pani wodę z Domu Dziecka to Pani powiadomiła Dom Dziecka i Panią 

Dyrektor o godzinie 18-j. Zatem tam od godziny 15j do 18j wszyscy w Domu Dziecka tą 

wodę pobierali i około 500 mieszkańców na tej „końcówce” jak Pani określiła też ją pobierali. 

O godzinie 18:00 uruchomiliśmy straż, Księdza bo byłą msza wówczas, aby wszystkich 

mieszkańców powiadomić.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak-

proszę przybliżyć ten aspekt wykonywanych tam prac ziemnych, ponieważ my nie mamy 

żadnych informacji, a być może jest to przyczyną.  

Radny Leszek Klimek- od godzin rannych, koło Domu Dziecka były prace. Robili prace pod 

boisko. W poniedziałek robi się badanie, a tam trwają prace.  

Radny Adam Smołucha- uważam, że ta dyskusja idzie w złym kierunku. Skoro już padły te 

głosy to należy je skomentować. Te wypowiedzi państwa radnych- nasuwa mi się jedynie 

taka konkluzja. Każda sytuacja kryzysowa rodzi bohatera, ci bohaterowie się sami ujawnili. 

Przed chwilą radny bohatersko z księdzem działał, tak samo radni którzy wcześniej byli, 

działali do 24 chwała za to. Myślę, że Pan Burmistrz to zaangażowanie poszczególnych 

radnych będzie ich nagradzał w taki czy inny sposób. Bardzo dobrze, że tak było ale to nie są 

sprawy o których dyskutujemy. Kwestia problemów mikrobiologicznych- rozumie, że rodzą 

się różne wątpliwości ale jest to tak specyficzna wiedza, pewnych rzeczy nie zrozumiemy 

albo zrozumiemy ich źle i one niestety wpłyną na błędy w przyszłości. Zaufajmy instytucjom i 

osobom które dysponują odpowiednią wiedza i podejmują w naszym imieniu w celu 

zabezpieczenia zagrożenia niebezpieczeństwa. Szpital dysponuje takim urządzeniem jak 

rpwik ale niestety  w przypadku tej bakterii on nie działa. Nie ma sensu toczyć takich 

dyskusji. Są podejmowane takie decyzje, radny jeden czy drugi nie powinien kwestionować. 

W tym zdarzeniu wystąpiły różne nieścisłości. Były niedociągnięcia. Trzeba to wszystko 

przeanalizować. Najbardziej prawdopodobniej więcej tych bakterii nie było, było kilka kolonii, 
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te kolonie jak gdyby nie miały w tym środowisku odpowiednich warunków do rozwoju i one 

zniknęły. One nie żyją 70 lat.  

Zbigniew Matras -jak to jest możliwe, że na tym samym wodociągu dwie te same 

instytucje które nadzorowane są przez Małopolskiego Inspektora Sanitarnego wydają dwie 

różne decyzje?! Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Państwa decyzja była o 

zagrożeniu, konsultowaliście to Państwo z małopolską, powinien poinformować inne gminy 

które korzystają z tego samego wodociągu o zagrożeniu. Takiej informacji nie było, wręcz 

odwrotna, że żadnego zagrożenia nie było i nie ma.   

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak- 

moja kompetencja ogranicza się do powiatu brzeskiego, nasz wynik badania był z powiatu 

brzeskiego. Natomiast Pan inspektor z Tarnowa szacuje ryzyko na swoim terenie  

i podejrzewam, że na jego terenie nie miał żadnego wyniku który świadczył by o bakterii. 

Wówczas mógł sobie pozwolić na niewydawaniu takiej decyzji.  

Radny Jarosław Sorys- chciałbym podziękować wszystkim bohaterom, którzy byli 

wcześniej wspomniani przez Pana radnego, którzy nie czekali specjalne zaproszenia, telefony 

do stawienia się, nie wynikało to również z ich obowiązków służbowych, ani z zaspokojenia 

swoich ambicje tylko po porostu z potrzeby pomocy potrafili przyjść i uczestniczyć w 

obradach, czy to sztabu w urzędzie, czy w powiecie. Jeszcze raz dziękuje wszystkim tym, 

którzy w tym czasie poświęcili swój czas na pomoc mieszkańcom. 

Przewodniczący Rady K. Ojczyk- jak dla mnie, zbędne obydwa komentarze.  

Radny Jarosław Sorys- przy poprzednim pan przewodniczący jednak nie komentował.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk- cała ta dyskusja jest polem aby wyciągnąć wnioski. 

Zarówno na Radzie Powiatu jak i tutaj na Radzie Miejskiej. Całe szczęście, że ta bakteria 

została stwierdzona punktowo. Dobrze, że jej na sieci w Łukanowicach nie było. Wtedy 

skutki mogły by być dużo gorsze. Z tej lekcji, z tego pospolitego ruszenia które wynikło z tej 

próbki a potem z informacji która poszła do ludzi, należy wyciągnąć wnioski. Te ewentualne 

wnioski należy skorygować. Każdy z państwa wyciągnie sobie z tej dyskusji opinie.  

Pan Krzysztof Bigaj- szef Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzesko (prosił o udzielenie 

głosu, ponieważ padły nieścisłości z ust Pani Dyrektor). Pani Dyrektor twierdziła, że o 

godzinie 15:00 miała dokładne informacje na temat skażenia i poinformowała Centrum 
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Zarządzania Kryzysowego Powiatu Brzeskiego. Ja jestem szefem zarządzania Kryzysowego 

Gminy Brzesko na której terenie jest wodociąg, ja za to odpowiadam za informowanie 

mieszkańców. Do mnie nikt telefonu nie wykonywał. Do pracownika urzędu, który 

bezpośrednio pracuje i zajmuje się sprawami kryzysowymi również nikt nie wykonywał 

telefonu. Pierwsza informacja była  

o godzinie 17:05 na emaila przyszła do Ireneusza Węglowskiego. Natomiast kwestią drugą 

jest dlaczego, bo jak woziłem wodę z tymi bohaterami jak to ujęto przez radnego do 

mieszkańców, otrzymaliśmy informacje, że już od godziny 12:00 gdy dzwoniono do sanepidu 

i pracownicy sanepidu informowali, że woda jest skażona i nie należy jej spożywać. Pytam się 

czy jest to prawda? Dlaczego my jako zarzadzanie kryzysowe w pierwszej kolejności nie 

otrzymaliśmy tej informacji, tylko informacja była do mieszkańców i trzeba to potwierdzić, że 

ona była czysta. Poszła błędna informacja z sanepidu, która wywołała chaos i 

zniecierpliwienie mieszkańców. Czy to  jest prawda, że pracownicy sanepidu informowali 

telefonicznie mieszkańców przed wydaniem decyzji pisemnej, że woda jest skażona. 

Dlaczego do nas nikt nie zadzwonił  

z sanepidu. Usprawnienie systemu łączności powiadamiania mieszkańców- w ciągu 24 h 

podnieśliśmy pojemność serwerów, żeby strony nie były blokowane i pojedliśmy kolejne 

działania z następna firmą odpowiadania smsowego i głosowego. 3 tysiące mieszkańców 

zostało powiadomionych. Zaapelował, aby kolejna część mieszkańców zarejestrowała się.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak-

jeśli chodzi o godzinę 12:00 jest to nieprawda. Nie mieliśmy o tej godzinie żadnych 

informacji, nie informowaliśmy mieszkańców. Wszystko zgodnie z chronologią przedstawioną 

na początku wystąpienia. Jeśli chodzi o kwestię informowania- również z Panem Burmistrzem 

ustaliliśmy wszystko w tej kwestii w dzisiejszej dyskusji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że jego prośba jest taka, że to 

dotyczyło bezpośrednio gminy, ponieważ techniczne rzeczy dot. Prezesa RPWIKu oraz 

Gminy. Dodał, że umówi się na spotkanie z Panią Dyrektor w tej sprawie i opracują pewne 

kwestie.  

Pan Krzysztof Bigaj- Poinformował, że chce uzyskać do końca odpowiedź.  

Kierownik Sanepidu- powiadomiliśmy starostwo, natomiast w pierwszej kolejności 

powinny być powiadomione RPWIK i Gmina. Pani dyrektor wykonywała telefon do starostwa, 
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ja próbowałam się dodzwonić do Pana Prezesa RPWIK. Kiedy mi się udało, wówczas został 

poinformowany. Nie naszą rolą jest powiadamianie wszystkich. Mówimy to kolejny raz.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, nie zgodził się z tą tezą. Zagrożenie było na 

gminie. To są trzy telefony. RPWIK, Gmina Brzesko, Gmina Dębno oraz starostwo bo jest to 

wasza jednostka.  

Kierownik Sanepidu-było to po godzinie 15j to my mamy telefony alarmowe do 

zarządzania kryzysowego.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przy każdej jednostce samorządu działa 

zarządzenie kryzysowe. Jest w gminach i powiatach. Myśli, że na przyszłość ten przebieg 

informacji będzie już inny.  

Pan Krzysztof Bigaj Jeśli jest to nieprawdą, że uzyskałem informacje od mieszkańców 

podczas rozlewania wody, że Państwo przed wydaniem decyzji pisemnej udzielaliście, że 

woda jest skażona to jest tu osoba, która może mi odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest 

rzeczywiście prawda. Jest to radny Piotr Wyczesany i osoba która pobierała wodę z osiedla 

Ogrodowa powiedziała do mnie- „Panie Bigaj, ja już wiedziałem bo jestem sąsiadką teściowej 

Pana Wyczesanego i wiem z sanepidu, że woda się nie nadaje do spożycia”.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, ma Pan odpowiedź od Pani z sanepidu. Nie jest to 

miejsce, żeby z trzeciej ręki sformułowania przekazywać. Nie jest to właściwe.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak-

ma Pan doświadczenie, że pewna grupa żyje własnym życiem. To w jakim kształcie idzie 

plotka to my nie mamy żadnego wpływu i jest to chyba obiektywna prawda.  

Pan Krzysztof Bigaj-zgadzam się z panią ale ma Pani do mnie numer telefonu i w sprawie 

stoiska na dzień dziecka potrafiliście do mnie zadzwonić. Ale w sprawie tak ważnej jak 

unieruchomienie wodociągu oraz skażenia nikt nie potrafił telefonu wykonać.  

Kierownik Sanepidu- po godzinie 15j zostały dwie osoby w sanepidzie. Telefony się 

urywały, decyzje należało pisać. Nie jest to takie proste. Zasięg unieruchomienia wodociągu 

jest dość duży. Więc pan nie może powiedzieć, ze specjalnie do Pana Pani dyrektor nie 

zadzwoniła,  

a zadzwoniła do sztabu starostwa powiatowego.  
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Radny Piotr Wyczesany- jaka w tym wszystkim Panie Kierowniku była moja rola?! Padło 

moje nazwisko.  

Pan Krzysztof Bigaj- chciałem uzyskania potwierdzenia informacji czy pani wiedziała 

wcześniej.  

Radny Piotr Wyczesany- mojej żony akurat nie było w tym okresie w Polsce. Proszę, 

mojej żony nie mieszać. Mój pierwszy telefon był do urzędu po godzinie 17:00. Dodzwoniłem 

się po godzinie 19:00 do Pana. Zwróciłem panu uwagę na to, że nie ma informacji na stronie 

internetowej. Proszę takich informacji nie podawać do publicznej widomości. Po 19 h beczka 

przyjechała do Bucza od ogłoszenia alarmu. O godzinie 5 rano albo po 6 rano zadzwoniłem 

do sztabu kryzysowego z zapytaniem w harmonogramie rozwozu wody nie ma Bucza.  

Pan Krzysztof Bigaj- była informacja na fabebook. Daje przykład. Było ujęte Bucze.  

Radny Piotr Wyczesany dopiero w drugim harmonogramie.  

Burmistrz Brzeska G. Wawryka, poprosił o zamknięcie dyskusji.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk- jak się okazuje błędy w komunikacji były. Wnioski  

i zastrzeżenia, które padły należy wyciągnąć. Podziękował za odpowiedź i przybycie Pani 

Dyrektor.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Brzesku Dorota Żak-

również podziękowała za możliwość przedstawienia sprawy.  

Ad. 9 Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji. 

Radny Krzysztof Bogusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw 

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji;  

Radny Grzegorz Kolbusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Rodziny;  

Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  
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Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki 

Finansowej;  

Radny Bogusław Babicz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu.  

Radny Jarosław Sorys- zapytał Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich- sprawy 

dot. specjalnego parkingu dla przedsiębiorców na placu targowym. Przytoczył krótką historię 

obrad, dyskusji w tym temacie. Zapytał ile biletów miesięcznych zostało wykupionych, czy 

nie powinno się zabezpieczyć środków na wykonanie kolejnych miejsc parkingowych.  

Radny Krzysztof Bogusz- odpowiedział, że z ich wizji lokalnej. Część przedsiębiorców 

parkuje na terenie placu targowego tego ogrodzonego, z tyłu za pawilonami.  Z tego co 

dowiedziałem się od pań co mają stanowiska to tylko 3 osoby wykupiły abonament 

miesięczny z przedsiębiorców. Sytuacja wróciła sprzed wielkiej burzy, więc nic się tam nie 

dzieje, te nasze wnioski nie są realizowane. Ten temat powinien być ruszony przez 

administratora placu targowego jak i merytoryczne służby urzędu miasta.  

Dyrektor BOSIR Marek Dadej- poinformował, że w miesiącu czerwcu czyli teraz dwie 

osoby zakupiły abonament za 15 zł. nie wie czy pod namowa kogoś i dwie osoby, które 

dojeżdżają  

z Tarnowa do Brzeska, zostawiają samochód. Nikt z przedsiębiorców i klientów nie wykupił 

abonamentu.  

Radny Grzegorz Kolbusz- poinformował, że prawie codziennie tamtędy przechodzi. Ten 

parking cały czas stoi pusty. Odebraliśmy mieszkańcom parkowanie za darmo a bałagan jaki 

był taki jest nadal.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk- stwierdził, że jest to prawda. W momencie kiedy 

budynek dworca autobusowego powstanie będzie konieczność wykonania tej drugiej strony 

parkingu.  

Ad. 10 Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  

Sprawozdanie z dnia 9 czerwca 2017r. złożyła Pani Jadwiga Kramer, Przewodnicząca SKM. 

(Stanowi załącznik do protokołu).  
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Ad.11 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej 

sesji.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa- zapytała w sprawie termomodernizacji budynku PSP  

w Mokrzyskach. Czy została podpisana już umowa? Jakie dalsze kroki będą po podpisaniu 

umowy. Czy jest szansa, aby na jesień ruszyć już w Mokrzyskach z pracami? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- przygotowanie umowy nie jest zależne od nas 

lecz od Urzędu Marszałkowskiego. Na dniach zostanie ona podpisana. Harmonogram musimy 

uściślić i określić które zadnia będą wykonywane w pierwszej kolejności, okres jest 2-letni. 

Odpowiedział, że późną jesienią jest szansa, aby rozpocząć prace.  

Ad. 12 Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej 

sesji. 

Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji odczytał 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. (Stanowi załącznik do protokołu).  

Radny Krzysztof Bogusz- poruszył kwestię dzików.  

Burmistrz Brzeska G. Wawryka- odpowiedział, że cyklicznie organizuje spotkania z kołami 

łowieckimi na temat dzików, odstrzałów a frekwencja jest bardzo mała wśród radnych  

i mieszkańców. Kolejne spotkanie jest już zaplanowane, tj. 6 lipca 2017r. na które zaprosił 

wszystkich obecnych.  

Ad.13 Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.  

Sprawozdanie za okres całej kadencji przedstawił Pan Michał Migda, 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy w Brzesku.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wraz z Naczelnikiem Wydziału EKiS Józefem 

Cierniakiem złożyli podziękowanie za całą kadencje Panu Przewodniczącemu MRG, wręczając 

list gratulacyjny i prezent.  

Ad.14 Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji w Gminie Brzesko. (email.) 
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Informacja ta została omówiona na posiedzeniach komisji. Pytań brak.  

Rada Miejska przyjęła do wiadomości w/w informacje.  

Ad.15 Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko - 

MPK, BZK, MPEC, MZGM, RPWiK. (email).  

Pytań brak.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk podziękował wszystkim Prezesom za pracę przez cały rok. 

Gratuluje wyników z pracy. Podziękował Prezesowi MPEC za wdrożenie nowego 

innowacyjnego systemu zarządzania w spółce. Warto przekazać innym prezesom taki system 

zarządzania. Warto skorzystać z pomysłów innych.  

Radny Jarosław Sorys - również podziękował wszystkim prezesom spółek za pracę oraz 

współpracę z jego komisją finansową na której gościł ostatnio wszystkich na posiedzeniu  

w dniu 22 czerwca br. gdzie omawiano wszystkie sprawozdania. Następnie poruszył kwestię 

rozbudowy kanalizacji w Jadownikach oraz zapytał o planach na przyszłość spółki RPWiK.  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś odpowiedział- obecnie jest po przetargu inwestycji  

i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sterkowcu – Zajaziu. W kwestii kanalizacji  

w Jadownikach, pierwszy etap został zakończony. Pozostała część pierwszego etapu wraz  

z rozbudową oczyszczalni ścieków będzie realizowana w latach 2018-2019. Ta inwestycja 

będzie dość droga i będą aplikować o pozyskanie środków zewnętrznych.  

Ad.16 Bieżąca informacja związana z wdrożeniem nowej reformy szkolnej na 

terenie Gminy Brzesko. 

Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak- wszystkie wytyczne w związku z nowymi 

wytycznymi. Do końca kwietnia powinny być wykonane przez placówki oświatowe, arkusze 

organizacyjne. Do dnia 9 maja miały być dostarczone do organu prowadzącego. Do końca 

maja zostały zatwierdzone. Kurator Oświaty wydaje opinie pozytywną z uwarunkowaniami, 

lecz one nie wpływają na brak zatwierdzenia arkusza organizacyjnego. Wcześniej odbyły się 

konsultacje między Naczelnikiem a Dyrektorem danej placówki. Nie podjęte zostały żadne 

drastyczne decyzje. Gimnazja „weszły” w szkoły podstawowe, bądź Zespół Szkół  

w Jadownikach lub na bazie Gimnazjum Nr 1 została utworzona PSP Nr 1 w Brzesku. 

Analizowane zostały bardzo szczegółowo sytuacje pracowników. Rok szkolny 2017/2018 od 

będzie rokiem przejściowym. Tylko jeden nauczyciel z art. 20 zostaje zwolniony. Była to 
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wielka praca dyrektorów, która pozwalała na rozmowy merytoryczne z pracownikami. 

Przedmioty ścisłe – z nimi będą się borykać dyrektorzy szkół wiejskich. Poinformował, że 

mimo wszystko Gmina Brzesko wywiązała się z obowiązków. Podziękował radnym, wszystkim 

dyrektorom, którzy zostali powołani do zespołu w celu wprowadzenia zmian. Za szczerą 

krytykę, merytoryczną dyskusję.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- zapytał: jak wygląda sytuacja wyboru nowych 

kandydatów na dyrektorów szkół, proszę o informację w tej sprawie; patrząc na rekrutacje 

do PSP Nr 1 w Brzesku czy jest realne utrzymanie i faktycznie stworzenie tej szkoły? Nie 

wygląda to za ciekawie. Czy jest pomysł na to, żeby ta szkoła faktycznie zaistniała? 

Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak-odpowiedział- sprawy obsady kadrowej został 

rozstrzygnięty konkurs, na stanowisko Dyrektora PSP Nr 2 w Brzesku i dnia 17 lipca będzie 

sprawa jasna i czytelna, w wyniku konkursu Dyrektor Szkoły Muzycznej będzie miała 

powierzenie na następne 5 lat. W sprawie wakatu na poszczególnych placówkach tj. Bucze, 

Sterkowiec, PP Nr 1 w Brzesku – Pan Burmistrz ma pod kontrolą. Są obecni dyrektorzy którzy 

tymi placówkami zarządzają. Kwestia czy kandydat na dyrektora zostaje ogłoszony dzisiaj czy 

15-go sierpnia to z mocy prawa nie ma żadnego wpływu, ponieważ każdy dyrektor nabędzie 

kompetencji od 1 września br. Pan Burmistrz w tym zakresie podejmie stosowne decyzje. 

Uważam, że nie potrzeba naglić Pana Burmistrza, jest zorientowany w każdej sytuacji.  

W kwestii Gimnazjum Nr 1 – była to sytuacja bardzo trudna. Dzięki Pani Wicedyrektor, dzięki 

dwom Dyrektorkom z Jasienia i Okocimia wybrnięto z tej sytuacji. Wydawało się, że nie 

będzie miał kto zrobić arkuszy organizacyjnych. Pan Radny F. Brzyk to potwierdzi. Ta 

placówka na dzień dzisiejszy jest zorganizowana. Została podjęta decyzja, że 1 lipca pełni 

obowiązki Pan Piotr Podłęcki do końca lipca. Dyrektor odchodzi z dniem ostatniego dnia lipca. 

Od 1 sierpnia zostanie powołany Pan Piotr Podłęcki na Dyrektora PSP Nr 1 w Brzesku na 

okres 10 miesięcy. Następnie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora, zgodnie z 

przepisami. Dodatkowo wyjaśnił, że w sprawie szkoły w Sterkowcu Przewodniczący Rady 

Rodziców zapewniał w swoich wystąpieniach, że będzie 10 uczniów, 15 uczniów, że klasa 7 

będzie liczyła też dużo więcej uczniów. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie ma przepisów 

prawa, które przekazały by kompetencje radzie, np. że klasa będzie tworzona wówczas, 

jeżeli będzie 7-8 uczniów w klasie. Wszystkie inne sprawy poukładają się dopiero po 15 

sierpnia, na początku września.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, zapytała o stan techniczny wszystkich szkół. Czy 

Dyrektorzy nie będą mieć problemów?!  
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Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak- odpowiedział, że zawsze pod rozpoczęciem 

roku szkolnego, dyrektorzy piszą raport odnośnie stanu gotowości do rozpoczęcia roku 

szkolnego, m. in z tą informacją o której radna wspominała. Jeśli takie raporty będą to 

przekaże na komisji oświaty w miesiącu sierpień.  

Radny Piotr Wyczesany, zapytał, czy wystąpi problem dwuzmianowości w szkołach.  

Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak- odpowiedział, że w kwestii zmianowości.  

W piątek odbędzie się spotkanie z dyrektorami, gdzie mają przekazać jak poradzili sobie 

organizacyjnie podział godzin.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk po wyczerpaniu w/w tematu oraz pytań, zarządził przerwę  

w obradach.  

Przerwa od 14:40-15:00. 

Ad.17 Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, poprosił o wprowadzenie dodatkowej uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko jako punkt 17, podpunkt 4.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha- w imieniu Burmistrza Brzeska poprosiła o wprowadzenie 

w/w projektu uchwały pod obrady.  

Poddano pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad 

jako punkt 17, podpunkt 4 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

Wyniki głosowania: 

Za 16 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Kolbusz 

Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej 

Marcin.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  
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Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Brzesko za rok 2016 

Uwag brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 16 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Kolbusz 

Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej 

Marcin.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria 

Uchwała Nr XL (273)2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016 /stanowi 

załącznik do protokołu/ 

 

2) absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za rok 2016: 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że są dwie opinie: RIO oraz opinia wniosku 

Komisji Rewizyjnej RM w Brzesku. Odczytała opinii RIO dot. sprawozdania z wykonania 

Budżetu Gminy Brzesko za rok 2016.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o budżet to 

zawsze zwraca przede wszystkim na wykorzystanie rezerwy ogólnej, cała rezerwa była 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
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300.000,00 zł zostało jeszcze 90.000,00 zł wolnych środków. Widać, że i tak ocenia, iż 

Burmistrz nie jest rozrzutny. Być może się roztropnością kieruje.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Borowiecka, odczytała wniosek  

o udzieleniu absolutorium za 2016 rok dla Burmistrza Brzeska przez Komisję Rewizyjną.  

Uwag brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 16 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Knaga Edward, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej 

Marcin, Babicz Bogusław, Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Borowiecka Barbara, Kolbusz 

Grzegorz.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria;  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podziękował radnym za współpracę w ubiegłym 

roku. Podziękował pracownikom urzędu za dobrą realizację budżetu.  

Uchwała Nr XL (274)2017 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016 

3) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, zgłosiła i omówiła autopoprawkę w imieniu Burmistrza 

Brzeska. (stanowi załącznik do protokołu).  

Radny Jarosław Sorys- poinformował, że budżet jest wykonywany na zasadach 

kompromisu, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców oraz możliwości gminy. Należy 

zaznaczyć, że w maju br. zadanie dot. inwestycji chodnika i odwodnienia ul. Bernackiego  

w Jadownikach zostało z tego zadania ściągnięte 62 tysiące złotych. Te środki zostały 

przekazana na dwa inne osiedla. Niepokoi też to, że te zadania nie do końca zostały 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-274-2017.pdf


 

Strona 33 z 44 
 

oszacowane jak powinny. Wiemy, że nie wszystko się da dobrze wyliczyć, lecz to są kolejne 

zadania które dokładamy, kolejne przesunięcia. Kwota 70 tysięcy jest „ściąganych” z mojej 

miejscowości i przeznaczane jest na potrzeby w innych miejscowościach. Stąd na samym 

początku wnioski moje, że w Jadownikach są potrzeby. Jeżeli konstruowaliśmy budżet na rok 

2017 to jakoś podzieliliśmy środki między swoje osiedla i sołectwa. Propozycje zmiany do 

budżetu są omawiane tylko na komisji finansowej. Chce, aby inne zdania radnych były 

również liczone. Dodał, że również 47 tysięcy zł. też jest ściągane z ul. Zachodniej. Ma lekki 

niepokój bo zadanie jest wykonane w 35%. Wie, że był przetarg, zadanie jest już zlecone 

firmie. Jednak przy tego typu pracach czasem wychodzą nieprzewidziane przypadki. Zapytał, 

czy nie za wcześnie było, aby dokonywać już przesunięć środków z tego zadania.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- odpowiedział, że ta kwota która jest ściągana 

część idzie na ul. Nadbrzeżną. Wyjaśnił, że jeśli okaże się iż zabraknie na ul. Zachodnią to na 

następnej sesji dołoży środków. Póki co wystarczy ta pula środków, są zostawione środki na 

ul. Zachodnią. W przetargach są pewne szacunki kosztów, nie wszystko da się przewidzieć.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał o realizację zadań tegorocznych. Jaki jest 

zakres wykonania finansowego na osiedlu Brzezowieckie. Poprosił o kwotę. Myśli, że skończy 

się to na kwocie 30.000,00 zł. w porównaniu do innych osiedli i sołectw. Dodał, że są jako 

osiedla na szarym końcu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- w tym roku niektóre zadania są być może małe 

ale jest ich sporo. Zadań się nie realizuje w ciągu miesiąca czy półrocza. Pierwsze półrocze to 

jest załatwianie zgód, pozwoleń. Tam gdzie jest potrzeba i to zadanie jest przygotowane 

należy je realizować.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha- odpowiedziała, że nie prowadzą ewidencji osiedlami. 

Budżet jest jeden, gmina jest jedna. Mamy zadania inwestycyjne jedynie zapisane. Obecnie 

plan to 60.000,00 zł. jest ul. Partyzantów w Brzesku.  

Radny Piotr Wyczesany - zapytał w sprawie termomodernizacji budynku Przedszkola  

w Szczepanowie. Czy te 50.000,00 zł to jest pełny koszt, czy pozyskane są na tą inwestycje 

środki zewnętrzne?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że nie podjęto dofinasowania 

ponieważ, należy mieć odpowiednie wskaźniki spełnione. Za tym budynkiem były kilka lat 

dyskusje o remoncie.  
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Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

wraz z autopoprawką a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie powyższy projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 15 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Knaga Edward, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej 

Marcin, Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Borowiecka Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria; Babicz Bogusław  

Uchwała Nr XL (275)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko 

na rok 2017 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiała projekt uchwały.  

Uwag brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

wraz z autopoprawką a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie powyższy projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 15 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Knaga Edward, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej 

Marcin, Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Borowiecka Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria; Babicz Bogusław  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-275-2017.pdf
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Uchwała Nr XL (276)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko;  

5) w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów; uwag 

brak;  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

wraz z autopoprawką a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie powyższy projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 15 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Knaga Edward, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej 

Marcin, Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Borowiecka Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw: 0, Wstrzymujące 0 :  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria; Babicz Bogusław  

Uchwała Nr XL (277)2017  w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanych  

i włączanych gimnazjów/stanowi załącznik do protokołu/  

 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

wraz z autopoprawką a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie powyższy projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 14 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Knaga Edward, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej 

Marcin, Sorys Jarosław, Borowiecka Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw: 0,  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/Uchwala-Nr-XL-276.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-277-2017.pdf
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Wstrzymujący 1 : Adam Kwaśniak ; 

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria; Babicz Bogusław;  

Uchwała Nr XL (278)2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości/stanowi załącznik do protokolu/ 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy 

użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku; 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

wraz z autopoprawką a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie powyższy projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 14 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Knaga Edward, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin, Sorys 

Jarosław, Kwaśniak Adam, Borowiecka Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw: 0,  

Wstrzymujący 1 : Gawiak Jerzy, 

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria; Babicz Bogusław;  

Uchwała Nr XL (279)2017  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas 

oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego 

w Brzesku/stanowi załącznik do protokołu/ 

8) w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku; 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy to rondo jest uprzątnięte, zadbane? 

Dodatkowo zapytał czy odpłatnie będzie wykonany ten projekt. Czy ten projekt wykonany był 

przez gminę.  

Kierownik GGMiR Renata Pacura- odpowiedział, że rondo jest wykoszone. Jest 

wykonany projekt urządzenia tego ronda. Był przedstawiany na komisji. Właścicielem jest 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-278-2017.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-279-2017.pdf
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ZDP a koncept  

i wykonanie jest Światowego Związku AK oddział Brzesko, Pan K. Bigaj. Pod koncepcją jest 

podpisana Pani Aleksandra Nalepa. Będzie organizowana zbiórka na wykonanie tego ronda  

w dniu 11 listopada br. Pani Kierownik odpowiedziała, że projekt nie jest wykonany przez 

gminę, a o koszt musi zapytać Pana K. Bigaja.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

wraz z autopoprawką a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie powyższy projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 15 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, 

Stępak Krzysztof, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej 

Marcin, Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Borowiecka Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw: 0, Wstrzymujący 0 

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria; Babicz Bogusław;  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek- poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

projektów uchwał jedna w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej  

w Brzesku z dnia 28.05.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet 

radnym Rady Miejskiej w Brzesku; wyjaśniając, iż spóźnił się po przerwie w trakcie obrad. 

Uchwała ta reguluje tak naprawdę jednej kwestii. Od wielu miesięcy były dyskusje, aby praca 

sołtysa nie wiązała się z udziałem w sesji, ponieważ sołtys pracuje cały miesiąc. Organizacje 

społeczne od wielu lat również poruszają ten temat. A druga uchwała w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko dotyczą 

diet przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych gminy. Zbliżają się wakacje, w 

lipcu zazwyczaj nie ma sesji. Prosi, aby nie zabierać diety sołtysom.  

Radny Krzysztof Stępak- nie zgadza się ze zdaniem Sekretarza Gminy. Dodał, że od wielu 

lat musiał przychodzić na sesje, musiał się zwalniać z pracy. Zapytał czyj to jest wniosek i 

czyj to jest pomysł, aby to zmienić?  
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Sekretarz Gminy Stanisław Sułek- proszę nie wiązać przychodzenie na sesje rady  

z przychodzeniem na sesje sołtysów, ponieważ radni uczestniczą na sesji z racji, że jest to 

sesja Rady Miejskiej. Sołtysi i przewodniczący osiedli tak naprawdę pracują przez cały 

miesiąc, warunkowanie diety tylko od udziału sesji jest niezgodne w tej chwili nawet z 

orzecznictwem. Zgodził się, że Pan Krzysztof Stępak bardzo aktywnie uczestniczył w sesjach 

kiedy nie był jeszcze radnym. Wyjaśnił, że w obecnym czasie, gdyby ktoś zechciał pójść z 

obecna uchwałą do sądu, prawdopodobnie by wygrał.  

Radny Krzysztof Stępak- każdy dobrowolnie decyduje się pełnić funkcję społeczną.  

Radna Anna Lubowiecka- wyjaśniła, że ma nadzieje, że nie będzie to spowodowane, że 

już wogóle nie zobaczą sołtysów. Warto wiedzieć co się dzieje i posłuchać pewnych rzeczy.  

Na sesji jest najwięcej wiedzy o gminie i działaniach.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk – poinformował, że nie wyobraża sobie, aby w tej formie 

z tym zagłosował. Jedną uchwałą zmieniamy zasady wynagrodzenia radnych poprzez to, że 

wykreślamy sołtysów, tak?! A drugą zmieniamy nowe zasady dla sołtysów.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek-wyjaśnił dodatkowo jaka uchwała zostaje uchylona. 

Następnie zaproponował zmianę zapisu w paragrafie pierwszym w punkcie drugim. 

Przewodniczący Rady K. Ojczyk – poinformował, że najpierw radni muszą przegłosować 

czy chcą obradować nad tymi uchwałami a potem będzie dyskusja w tej sprawie.  

Następnie odbyło się głosowanie N 1) zmiany porządku obrad tj: do punktu 17 dodać 

podpunkt 9 - w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28.05.2003 r.  

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Brzesku.  

 

Wyniki głosowania: 

Za 12 : Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, Stępak Krzysztof, Knaga Edward, 

Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Borowiecka 

Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw: 0,  
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Wstrzymujący 2: Ojczyk Krzysztof, Kwaśniak Adam,  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Wyczesany Piotr, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, 

Smołucha Adam,  Kądziołka Maria; Babicz Bogusław;  

Następnie odbyło się głosowanie N 2) zmiany porządku obrad tj: do punktu 17 dodać 

podpunkt 10 - w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Brzesko 

Wyniki głosowania: 

Za 11 : Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Sproski 

Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Borowiecka Barbara, Kolbusz 

Grzegorz.  

Przeciw 1 : Stępak Krzysztof  

Wstrzymujący 2: Ojczyk Krzysztof, Kwaśniak Adam,  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Wyczesany Piotr, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, 

Smołucha Adam,  Kądziołka Maria; Babicz Bogusław;  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk zarządził 5 min. przerwę, aby dostarczyć materiały radnym.  

9) w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej  

w Brzesku z dnia 28.05.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Brzesku; 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek- poinformował, że od razu prosi o zmianę w paragrafie 

pierwszym w punkcie pierwszym: skreśla się słowa: „a jeśli pełnią jednocześnie funkcję 

przewodniczącego organu jednostki pomocniczej dieta wynosi 1220zł.” Wyjaśnił, że nic się 

nie zmienia nadal jest kwota 1900zł. waloryzacji diet oczywiście podniesiona o waloryzacje 

od roku 2008. Zmiana tego zapisu nie wpłynie w żaden sposób na dietę 

Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących komisji RM, ponieważ ona co roku będzie 

waloryzowana, zgodnie z zapisem. Zmieni się jedynie dla radnych, którzy są jednocześnie 

przewodniczącymi organów jednostek pomocniczych gminy, dostaną dwie wypłaty jako 

sołtys, przewodniczący zarządu, a drugą jako radni. Kwota końcowa będzie identyczna. 

Ponownie odczytał paragraf pierwszy.  
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Przewodniczący Rady K. Ojczyk- odczytał treść projektu uchwały wraz z autopoprawką.  

Wyniki głosowania: 

Za 12 : Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, Stępak Krzysztof, Knaga Edward, 

Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Borowiecka 

Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw 0; 

Wstrzymujący 3 : Ojczyk Krzysztof, Kwaśniak Adam, Wyczesany Piotr,  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria; Babicz Bogusław;  

Uchwała Nr XL (281)2017  w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2003 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28.05.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Brzesku/stanowi załącznik do 

protokołu/  

10) w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Brzesko;  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 12 : Ojczyk Krzysztof, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, Knaga Edward, 

Gawiak Jerzy, Sproski Kazimierz, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Borowiecka 

Barbara, Kolbusz Grzegorz.  

Przeciw 1: Krzysztof Stępak 

Wstrzymujący 2 : Kwaśniak Adam, Wyczesany Piotr,  

Nieobecni: Chmielarz – Żwawa Ewa, Góra Stanisław, Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  

Kądziołka Maria; Babicz Bogusław;  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-281-2017.pdf
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Radny Jarosław Sorys, przewodniczący organów wykonawczych są przewodniczący 

osiedla, a sołtys jest organem wykonawczym a nie przewodniczącym organów 

wykonawczych. Jest jakaś różnica?! 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek- odpowiedział, że nie ma to istotnego znaczenia, a jest 

prostsze sformułowanie.  

Uchwała Nr XL (282)2017  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko /stanowi załącznik do 

protokołu/ 

Ad. 17. Ad. 18 Ad. 19 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi 

na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. Wolne wnioski i 

zapytania. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco: 

Radnemu J. Sorysowi- tam gdzie będą możliwości postaramy się szybko zrealizować te 

inwestycje. W sprawie pozwolenia na budowę- będziemy robić wszystko by to jak najszybciej 

uzyskać. w miarę posiadanych środków będą wykonywać drobne prace remontowe.  

Przewodniczącemu K. Ojczykowi- koncepcja ul. B. Westerplatte powstaje, będzie trzeba 

przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk- jest konflikt o drogę, w przypadku pożaru dwa bloki są 

odcięte. Tam jest realne niebezpieczeństwo gdyby się coś stało. Należy pokazać koncepcje 

mieszkańcom, czy takie rozwiązanie im odpowiada.  

Kierownik ITK Antoni Staszczyk- wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z właścicielem działki, 

gdzie są obecnie garaże. Jest wola przekazania tych gruntów, na odpowiednich warunkach 

na zasadzie zamiany. Jest zabezpieczona w budżecie ta koncepcja, lecz jeśli okaże się że z 

tego nic nie wyjdzie szkoda wydać pieniądze. Stąd doszli do tego, iż w Urzędzie jest architekt 

a koncepcja nie jest tak bardzo skomplikowana. Obecnie można już tą koncepcje przedłożyć 

mieszkańcom, jak się na nią zapatrują. I te pieniądze wolą przeznaczyć już na projekt niż na 

koncepcje.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-282-2017.pdf
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Radnemu G. Kolbuszowi – te urządzenia do e-sesji, one nie kosztują mało. Jak były 

dodatkowe pieniądze to zostały przeznaczone do szkół i na inne priorytetowe inwestycje. 

Byliśmy na spotkaniu e-sesji, rzeczywiście to usprawnia prace. W kwestii działalności MRG 

oraz Rady Seniorów- przekaże Biurze Promocji o zamieszczenie takich sprawozdań.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, dodał, że rozmawiał z Przewodniczącym Powiatu, sam 

program nie daje nic. Do tego należy kupić urządzenia, ponieważ nie wolno korzystać ze 

prywatnych. To się zamyka kwotą 50.000,00 zł. a wydaje się że szkoda teraz wydać takie 

pieniądze. Należy zauważyć, że producent chce sprzedać wszystko.  

Radny Grzegorz Kolbusz- poinformował, że można z prywatnych smartfonów skorzystać.  

Sekretarz Gminy S. Sułek- poinformował, że można korzystać z prywatnych smartfonów tylko 

jest większe ryzyko w kwestii ochrony danych osobowych.  

Radnemu K. Boguszowi- podjęliśmy działania już w kwestii poszerzenia systemu 

powiadamiania sms o zagrożeniach. Jest wiele aplikacji, więc w najbliższym czasie 

podejmiemy z którąś współpracę. W sprawie chodnika w Sterkowcu – otrzymał pismo od 

Starosty, że nie jest w stanie tej inwestycji zrealizować a była to wspólna inwestycja. Zatem 

te środki, które przekazaliśmy powiatowi można przekazać innemu zadaniu, bądź wpisać to w 

zdanie gminy  

i zmniejszyć dofinansowanie. Chciałby, aby ten temat został omówiony na komisjach.  

W sprawie ścieków- Browar zadeklarował, że będzie przyjmował i zawierał umowy z firmami. 

Wystosowaliśmy pismo, aby odbiór był zwiększony.  

Radnej B. Borowieckiej – ten temat jest omawiany na zespole inżynierii drogowej  

i w najbliższym czasie zostanie wypracowany.  

Radny Piotr Wyczesany zapytał, czy rozpoczęte zadnie, które będzie realizowane w Remizie  

z tych 50.000,00 zł. co zostało zapisane w budżecie? Przeczytał dyskusje Burmistrza Brzeska 

podczas Rady Powiatu z Radnym Tomaszem Latochą- Gmina na ten moment rezygnuje  

z wszelkich spraw dotyczących uruchomienia strefy gospodarczej w Buczu? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- tam umożliwienie wydania decyzji było dość 

skomplikowane. Jadowniki-Rędziny miały plan zag. Przestrzennego, natomiast tam był brak 

dojazdu i brak jakiegokolwiek zagospodarowania przestrzennego. Myśleliśmy, że uda się nam 

otrzymać uproszczoną decyzję. Na podstawie istniejącego studium, wydadzą decyzje 
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środowiskową a następnie decyzje o warunkach zabudowy. Niestety nowa ustawa o ustroju 

gruntów rolnych wiele rzeczy nam zmieniła. Podjęto w tej chwili zlecenie projektu do 

terenów Jadowniki-Rędziny. Jest porozumienie z przedsiębiorcami, które zakłada, że jeśli 

będziemy mieć dokumentacje i pozwolenie to oni będą partycypowali w budowie drogi. Ta 

dokumentacja jest już wykonywana. Przyjęliśmy to drugie rozwiązanie. W sprawie tych 

50.000,00 zł. chce się spotkać z OSP Bucze i wskazać co trzeba pilnie wykonać.  

Radna Barbara Borowiecka- stwierdziła, że czuje zaniepokojenie, ponieważ radny mówi że 

nie będzie sesji w lipcu. Przypomniała, że trwają zmiany przy programie rewitalizacji, gdy 

będzie taka potrzeba.  

Przewodniczący Rady poinformował, że planowanej sesji w lipcu nie ma, natomiast jest 

procedura w takim przypadku, że Burmistrz występuje z wnioskiem o zwołanie sesji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- poinformował, że nie raz była taka sytuacja, że 

musieliśmy zwołać sesje nadzwyczajne na wniosek.  

Radna Barbara Borowiecka- zapytała czy nastąpi to w najbliższym czasie? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- odpowiedział, że jest generalny problem z przyjęciem 

planów, po wizycie w Urzędzie Marszałkowskim też to jasno wynika. Gmina zleciła 

prywatnemu podmiotowi wykonanie planu. Należy wiedzieć, że są duże wymagania i 

jesteśmy zdani na „łaskę” tych którzy ten plan wykonują. Generalnie ten termin został 

przedłużony.  

Radna Barbara Borowiecka- rozumie, lecz plan musi być zatwierdzony przez Radę, kiedy  

w lipcu czy sierpniu?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- odpowiedział, że terminy są już wcześniej ustalone  

i pilnowane.  

Radny Grzegorz Kolbusz- poprosił, aby organizowane spotkania przez urząd, które mają 

dotyczyć radnych, przewodniczych osiedli, sołtysów, by odbywały się w nieco późniejszych 

godzinach. Następnie prosił, aby na stronie internetowej RPWiK-u zamieszczać bieżące 

wyniki badań wody, harmonogram badań wody, punkty poboru wody.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- odpowiedział, że nie ma problemu, lecz pewne 

spotkania są w takich porach ponieważ przedstawiciele z różnych instytucji ustalają takie 

godziny i nie jest to zależne od urzędu.  

Ad.20 Zamknięcie obrad sesji.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował 

wszystkim za obecność i zamknął obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

Obrady trwały od godziny 10:00  - 17:50 
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