P R O T O K Ó Ł Nr XLI/ 2017
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
8 sierpnia 2017 roku w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul.
Głowackiego 51 w godzinach od 13.00-18.00
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
Krzysztof Ojczyk. W sesji udział wzięło 17 radnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BOGUSZ KRZYSZTOF
BOROWIECKA BARBARA
BRZYK FRANCISZEK
CHMIELARZ EWA
CIUREJ MARCIN
GAWIAK JERZY
GÓRA STANISŁAW
KLIMEK LESZEK
KNAGA EDWARD
KOLBUSZ GRZEGORZ
KUCIA MARIA
KWAŚNIAK ADAM
LUBOWIECKA ANNA
OJCZYK KRZYSZTOF
SORYS JAROSŁAW
STĘPAK KRZYSZTOF
WYCZESANY PIOTR

Nieobecni usprawiedliwieni Radni Adam Smołucha, Babicz Bogusław, Kądziołka
Maria, Kazimierz Sproski.
Ponadto udział w sesji wzięli:







Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha;
Sekretarz Stanisław Sułek;
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Mirosław Moryl;
Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko, mieszkańcy
jak również zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji przez
stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

i

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył
obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad
Radnych, wszystkich zaproszonych gości wg. załączonych list obecności stwierdził,
że na sali obrad znajduje się wystarczająca liczba radnych aby Rada mogła
obradować i podejmować uchwały.
Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk
poinformował, że porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w
ustawowym terminie, uwag co do sposobu doręczenia materiałów na sesję nie było.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przesłanego w materiałach
porządku obrad:
Uwagi do porządku obrad zgłosili:
Sekretarz Stanisław Sułek w imieniu Burmistrza zgłosił wniosek o poszerzenie
porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie projektu uchwały , w tej chwili
została dostarczona radnym, w sprawie zmiany uchwały nr XL/282/2017 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i
zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
Brzesko. Sekretarz uzasadnił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk - zgłosił wniosek
przeciwny o nie wprowadzanie przedmiotowego projektu uchwały. Przypomniał
dyskusję z ostatniej sesji nad projektem uchwały w sprawie rozdzielenia diet
radnych i sołtysów. Zwracał uwagę na fakt iż diety nie są przeliczone i nie da się
ich dokładnie nagle przeliczyć. Plusem tej uchwały było rozdzielnie tych diet. Nie
widział tej uchwały, rodzi ona poważne skutki finansowe około powyżej 10 tysięcy
złotych. Jeśli chcemy to zrobić to należy na spokojnie dokonać wyliczeń. W dalszej
swojej wypowiedzi przewodniczący odniósł się do obecności sołtysów na sesji oraz
pobieranych przez nich wynagrodzeń za pobieranie podatków. Uważa iż nie można
wprowadzać na sesje projektów uchwał przygotowywanych” na kolanie”.
Głosów przeciwnych brak.
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Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o
wprowadzenie do porządku obrad do pkt.11 ppkt.6 projektu uchwały , w tej
chwili została dostarczona radnym, w sprawie zmiany uchwały nr XL/282/2017
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości
i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
Brzesko.
Głosowano jak niżej:
Wyniki głosowania:
Za: 12 Klimek Leszek, Góra Stanisław, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, Stępak
Krzysztof, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin, Sorys
Jarosław, Kwaśniak Adam, Barbara Borowiecka.
Przeciw: 2 Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Ojczyk
Wstrzymujące 2 : Ewa Chmielarz – Żwawa, Piotr Wyczesany
Nieobecni na sesji: Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam, Kądziołka Maria, Bogusław
Babicz, Kazimierz Sproski
Nieobecni na głosowaniu: 0
Następnie Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił
porządek obrad sesji ze zmianami jak niżej:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 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.
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8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;
2) zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 R ady Miejskiej w Brzesku z dnia 30
stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko;
3) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Brzesko;
4) zmiany § 1 Uchwały Nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27
maja 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2
w Jadownikach;
5) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości;
6) zmiany uchwały nr XL/282/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28
czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko.
12.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15.Zamknięcie obrad sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 maja 2017 r.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu jw.
Głosowano:
Wyniki głosowania:
Za: 15 Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, Stępak Krzysztof, Knaga
Edward, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Kwaśniak
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Adam, Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz – Żwawa, Piotr Wyczesany, Grzegorz
Kolbusz, Krzysztof Ojczyk
Przeciw: 0
Wstrzymujące 1 : Stanisław Góra
Nieobecni na sesji: Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam, Kądziołka Maria,
Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski
Nieobecni na głosowaniu: 0

Ad.4. Interpelacje Radnych.
Interpelacje zgłosili:
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – co jest powodem skrócenia czasu pracy i
otwarcia basenu w Brzesku, czy są ku temu ważne powody. Była podana informacja,
że z dniem 1 sierpnia ta sytuacja się rozwiąże , prosi by odpowiedzi udzielił Pan
Dyrektor Basenu Marek Dadej.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa
1. Kilka miesięcy temu zgłaszałam interpelacje w sprawie wycinki krzewów
zasłaniających zakręt przy ulicy Stolarskiej w Mokrzyskach. Do tej pory nic nie
jest wykonane. Bardzo proszę o interwencje w tej sprawie u właściciela tej działki
lub podjęcie innych kroków zmierzających do poprawienia widoczności na tej
drodze.
2. W związku z wykonaniem części chodnika przy ulicy Parafialnej od ulicy Wiślanej
w Mokrzyskach bardzo proszę , aby wystąpić do Starostwa Powiatowego o
wykonanie przejścia dla pieszych przez tą ruchliwą ulicę. Problem zgłaszałam
kilkakrotnie nawet jak była to jeszcze droga wojewódzka. Teraz jest dobra
sposobność, ponieważ jest chodnik i można na wysokości tegoż chodnika zrobić
przejście , ułatwiając tym samych ruch pieszych ,dbając o ich bezpieczeństwo.

3. Zwracam się z prośbą o zakupienie okien na ścianę wejściową do Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach. Nadmieniam, iż kosztorys był złożony
i opiewał on na kwotę 9.000 tyś. złotych. Jest to na tyle pilne i potrzebne, ponieważ
obecne okna nie zamykają się już i są uszkodzone przez korniki. Ponadto istnieje
ryzyko , że te okna mogą same wypaść, a tym samym stwarzają niebezpieczeństwo
dla osób korzystających z tego budynku. Zapewne wymiana tych okien spowoduje
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w okresie zimowym mniejsze zużycie gazu a tym samym mniejsze wydatki z
budżetu.

Ad.5.

Zapytania Radnych.

BRAK ZAPYTAŃ RADNYCH.

Ad.6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
Zapytania zgłosili:
Radna Anna Lubowiecka sołtys wsi Szczepanów – zapytała w temacie położenia
nakładek asfaltowych szczególnie jeśli chodzi o ul. Łęcką w Szczepanowie oraz czy
określony został już czas realizacji remontów dróg dojazdowych do pól.
Radny Jarosław Sorys sołtys wsi Jadowniki :
1) proszę o przycięcie gałęzi drzew w pasie drogowym ul. Nadbrzeżnej;
2) kiedy rozpocznie się wykonanie nawierzchni parkingu przy
ul.Podgórskiej;
3) proszę o przedstawienie postępu prac w realizacji zadania wykonanie
remontu ulicy Zachodniej;
4) dot. utrzymania czystości i porządku na przystanku komunikacji
miejskiej , obkaszanie.
5) nie, posprzątanie, drobne prace konserwatorskie itp.
Pan Stanisław Pacura sołtys wsi Mokrzyska – zwrócił uwagę na zakrzaczenia przy
drogach gminnych i powiatowych, które znacznie utrudniają widoczność , stąd
wiele interwencji ze strony mieszkańców ponieważ zagraża to bezpieczeństwu.
Z informacji jakie posiada wynika, że w ZDP jest urządzenie do wycinania
krzewów i może udałoby się z nimi podpisać porozumienie by jednorazowo taką
usługę dla gminy wyświadczyli. Pan sołtys zwrócił się również z zapytaniem do
Komendanta Policji czy policja ma zestawienia ilu motocyklistów zostało ukaranych
za przekroczenie prędkości na terenie Gminy Brzesko, bo to co się dzieje na
drogach z udziałem motocyklistów jest nie do przyjęcia, przedstawił na przykładzie
Ul. Wiślanej w Mokrzyskach. Apeluje i prosi by mieć to na uwadze.
Następnie głos zabrał Dyrektor BOSiR w Brzesku Marek Dadej , który udzielił
odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka w temacie
skrócenia godzin czasu pracy basenu i pracy ratowników. ( Pełne wystąpienie płyta
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– CD 23:35). Pan dyrektor przedstawił jaka była przyczyna

skrócenia czasu

pracy basenu , przebieg rozmów z ratownikami na temat podwyżek
Ad.7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne
i międzysesyjne.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Przewodniczący RM Krzysztof
Ojczyk.
Pytań do sprawozdania brak.
Ad.8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Sprawozdania z prac komisji przedstawili Przewodniczący komisji:


Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji- złożył
Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz,



Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka,



Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa- złożył
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak,



Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji Jarosław
Sorys,



Komisja Oświaty Kultury i Sportu- złożył sprawozdanie w zastępstwie nb.
przewodniczącego komisji Radny Franciszek Brzyk;



Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny- złożył Przewodniczący
Komisji Grzegorz Kolbusz.

W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk
odniósł się i zapytał w sprawie dot. przygotowanej koncepcji komunikacyjnych
rozwiązań połączenia ulicy Bohaterów Westerplatte i Powstańców Warszawy. Czy
ta koncepcja została już skorygowana tak by w miesiącu wrześniu można zarządzić
konsultacje z mieszkańcami.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że ten temat był dyskutowany z
Przewodniczącym ZO Brzezowieckie i ustalono iż spotkanie odbędzie się po
wakacjach w dniu 19 września o godzinie 18.00. Jest to wstępny termin, zostanie
zorganizowane zebranie i ta znowelizowana koncepcja zostanie przedstawiona na
zebraniu. Pani architekt przygotowująca tą koncepcję otrzymała dyspozycje by
ten dokument poprawić i przygotować.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił by

przekazać mu poprawioną

koncepcję. Ponadto zapytał w sprawie opracowanego projektu rewitalizacji ,
szczególnie jeśli chodzi o obszary zdegradowane, pojawiają się informacje, że ten
projekt nie będzie realizowany . Poprosił o przybliżenie tego tematu o co tak
właściwie chodzi.
Kierownik Rafał
przewodniczącego

Najdała
przedstawił wyjaśnienia do zapytania pana
w temacie przygotowanego projektu parku wypoczynku na

Osiedlu Jagiełły i Ogrodowa w Brzesku (Płyta CD 1:11). Pan Kierownik przedstawił
kiedy i gdzie zostały złożone wnioski w powyższej sprawie i jaka jest procedura
naboru.
Radny Grzegorz Kolbusz zapytał w sprawie realizacji wniosku komisji rewizyjnej
dot. wsparcia
przedstawić.

kariery pana H.Z. Pan jest dzisiaj obecny na sesji i może się

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk w związku z wnioskiem komisji rewizyjnej jest
propozycja apelu przygotowanego przez Biuro Promocji, by RM wystąpiła do
przedsiębiorców i do firm na terenie Brzeska z apelem – przedstawił treść
powyższego apelu.
Przybyły na obrady sesji Pan H.Z. zaprezentował swoją osobę, przybliżył historię
rozwoju własnej kariery oraz możliwości i szanse jej dalszego rozwoju pod
warunkiem wsparcia finansowego, za co serdecznie dziękuje.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zadeklarował włączenie się gminy
finansowe i organizacyjne dla Pana H.Z.

i wsparcie

Radny Krzysztof Bogusz – mając na uwadze dyskusję jaka toczyła się w ostatnim
czasie dot. wsparcia finansowego dla wybitnych naszych sportowców, zaproponował
zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2018 środków finansowych z
przeznaczeniem dla tych młodych utalentowanych ludzi jak Pan H.Z. , by co
rocznie taką kwotę można było rozdysponować i wspierać młode talenty.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że sprawdzimy jakie są możliwości
prawne gminy by takiej pomocy finansowej udzielić, jeśli tylko będzie to możliwe
to takie działania podejmiemy. Podjęta została uchwała dot. uhonorowania młodych
sportowców, w ciągu najbliższych dni ten temat wyjaśnimy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zawnioskował o przyjęcie powyższego Apelu
i przekazanie go do zakładów pracy, przedsiębiorców z prośbą o wsparcie
finansowe.
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Głosów sprzeciwu brak.
W związku z powyższym Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod
głosowanie treść odczytanego wcześniej Apelu w sprawie dot. wsparcia kariery
Pana H.Z.
Za przyjęciem Apelu głosowano:
Wyniki głosowania:
Za: 17 Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, Stępak Krzysztof, Knaga
Edward, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Kwaśniak
Adam, Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz – Żwawa, Piotr Wyczesany, Grzegorz
Kolbusz, Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Bogusz Krzysztof;
Przeciw: 0
Wstrzymujące 0 :
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam, Kądziołka Maria, Bogusław Babicz, Kazimierz
Sproski
Nieobecni na głosowaniu: 0
Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska radni otrzymali w materiałach wersji
papierowej. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania.
Pytania radnych dot:
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa- zapytała w sprawie ostatecznego terminu
rozpoczęcia prac związanych z pracami termomodernizacyjnymi w szkole w
Mokrzyskach.
Burmistrz Grzegorz Wawryka - ustalany jest obecnie harmonogram wykonania
prac i planujemy w tym roku rozpocząć prace we wszystkich szkołach i w tym roku
ten przetarg zostanie rozstrzygnięty. Jeśli chodzi o rozpoczęcie prac raczej się
to nie uda chociażby z tego powodu, że wiele tych prac jest uzależnione od
warunków atmosferycznych. Zmieniła się również ustawa o zamówienia publicznych
która jest bardziej rygorystyczna, przedstawił dlaczego. W tym roku będziemy
chcieli ten przetarg rozstrzygnąć.

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa skoro w budżecie gminy jest zarezerwowana kwota
50 tysięcy złotych na remont placu przed szkołą i nie będzie on wykonany ze
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względu na planowaną termomodernizację, to rozumie iż te środki w wysokości
50 tysięcy złotych zostaną zagospodarowane przez sołectwo Mokrzyska.
Propozycja sołectwa , po uzgodnieniu z panem sołtysem, by za te pieniądze
wyremontować budynek GOSiR.
Radny
Grzegorz Kolbusz – zapytał w temacie budowy kanalizacji na ul.
Szczepanowskiej. Z tego co pamięta to zadanie miało być realizowana z dwoma
lokalnymi firmami, miało być spisane porozumienie. Pyta czy ta kwota 150 tysięcy
złotych to jest cała kwota, czy w dalszym ciągu te 2 firmy chcą partycypować w
kosztach budowy tej kanalizacji.
Kierownik Antoni Staszczyk -

jest to kwota którą gmina będzie wydawać ,

natomiast jest porozumienie z dwoma strategicznymi przedsiębiorcami z tamtego
terenu, którzy bezpośrednio z wykonawcą zawrą umowę na wykonanie tych dwóch
odcinków kanalizacji by została wykonana w całości i takie mamy obietnice, że tak
się stanie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał burmistrza w sprawie odbytego
spotkania w GDDKiA dot. budowy drogi Brzesko – Nowy Sącz. Poprosił o
przedstawienie nowych ustaleń w sprawie tej drogi. Ponadto zapytał w sprawie
łącznika drogi na odcinku szpital – ulica Pomianowska. Mieszkańcy Pomianowskiego
Stoku pytają jak będzie ta droga przebiegała w tych terenach bo boją się iż
zostanie wybrany jeden z trzech wariantów , najbliżej ich domów i odprowadzana
woda będzie im zalewać posesje.
Na zapytanie odpowiedział Burmistrz G. Wawryka i Naczelnik B. Dobranowski
Burmistrz zwrócił uwagę iż są dwie rzeczy które należy rozdzielić. Jedna z nich
to budowa zjazdu z autostrady, którego realizacja już się rozpoczęła, jest faza
przygotowania projektu, uzyskania pozwolenia , decyzji środowiskowej. Decyzja
środowiskowa musi być przynajmniej w dwóch wariantach i określa ona ostateczny
wariant, który będzie brany do realizacji tego zadania. Przy budowie pierwszego
łącznika uczestniczyliśmy i kierowaliśmy własne uwagi do GDDKiA , które w
większości zostały uwzględnione. Burmistrz przybliżył terminy pozyskania
pozwoleń na budowę. Na etapie wydania decyzji środowiskowej zostanie wskazany
ten wariant którędy ta droga będzie przebiegała. Nasze uwagi będziemy
przekazywali np. te dotyczące odwodnienia bo mamy swoje doświadczenia przy
budowie autostrady i przy projekcie zjazdu. Jeśli będą uwagi mieszkańców to
będziemy je również konsultowali. Druga sprawa dot. budowy drogi do Nowego
Sącza i jest szansa, że ta droga powstanie . Było kilka koncepcji, były konsultacje
w gminach i u nas również – burmistrz przybliżył jakie odbyły się spotykania i jakie
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uwagi zostały przesłane do GDDKiA oraz jaki jest projekt budowy drogi oraz jakie
informacje do mieszkańców zostały przekazane i jakie były uwagi gminy do tego
projektu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, kiedy będzie wiadomo jak ta droga
przez Pomianowski Stok będzie przebiegała.
Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział, że jednym z dokumentów do
wydania decyzji środowiskowej jest potrzebna inwentaryzacja przyrodnicza która
może potrwać nawet rok czasu i jak nas poinformował projektant materiały do
wydania decyzji środowiskowej będą gotowe za około rok czasu.Za około rok czasu
zosta nie złożony wniosek , będziemy procedować nad decyzją środowiskową i
dopiero może być wybrany wariant pożądany i wówczas mieszkańcy mogą się na
ten temat wypowiedzieć.
Ad.10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od
poprzedniej sesji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, złożył sprawozdanie z realizacji uchwał
Rady Miejskiej w okresie od ostatniej sesji. (Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu).
Pytań radnych brak.
Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach.


zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;

Projekt uchwały wg. załącznika do protokołu objaśniła Skarbnik Celina Łanocha.
Pytania do uchwały zgłosili:
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w sprawie zaplanowanych wydatków
bieżących i wydatków majątkowych dot. remontu „Przedszkola bez granic”.
Obszerne wyjaśnienia złożyła Skarbnik Celina Łanocha.(płyta CD 2:00)
Ponadto Pan Przewodniczący zapytał w temacie dworca PKP w Brzesku –
dokładamy kwotę 3 tysięcy złotych na kartę projektu, jak wygląda wykonanie tego
zadania. Dokładamy ponadto kolejne środki 10 tysięcy na budowę ulic Wakacyjnej
i Jesiennej , czy jest to na coś konkretnego dokładane, czy znowu brakło środków?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział – przy budowie ulic wyszły dodatkowe
prace które należy wykonać. Gmina otrzymała grunt przy dworcu PKP ale musi
zostać wydana jeszcze decyzja środowiskowa i te środki muszą być zabezpieczone
na ten cel.
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Kierownik Antoni Staszczyk zawsze na zadania inwestycyjne przewidujemy
określone kwoty takie by można to zadanie zakończyć. W tym przypadku chodzi o
wjazdy na posesje i nie zależy to tylko od możliwości technicznych ale od zgód
właścicieli.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że każdy winien sobie wykonać
wjazd we własnym zakresie.
Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział, przepisy mówią co innego, jeśli
budujemy nową drogę, a wjazdy już istnieją to my musimy je dostosować.
W dalszej dyskusji omówiono temat dostosowania wjazdów do posesji przy
budowie nowych dróg, wykonania wjazdu na drogę z posesji przy ul. Królowej
Jadwigi.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o podanie szczegółowych kosztów
wykonania drogi oraz wjazdu na posesje przy ul. Wakacyjnej, ile tych wjazdów
jest na ulicy czym to jest uwarunkowane, należy to szczegółowo rozbić. Nie głosuje
przeciwko przeznaczeniu tych środków ale prosi o przedstawienie szczegółowego
rozliczenia kosztów budowy wjazdów na poszczególne działki.
Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział, jest tam kilka wjazdów i my robimy to
minimum , w każdym przypadków może być inaczej bo wjazdy są różne.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – nigdy nie spotkał się z czymś takim by gmina
przerabiała wjazdy na posesje.
Poddał pod głosowanie wniosek o przygotowanie szczegółowych kosztów
wykonania drogi oraz wjazdów na posesje przy ul. Wakacyjnej. Ile tych wjazdów
jest na ulicy, czym to jest uwarunkowane, należy to szczegółowo rozbić. Wniosek
o przedstawienie szczegółowego rozliczenia kosztów
budowy wjazdów na
poszczególne działki.
Wyniki głosowania:
Za: 13 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin,
Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz – Żwawa,
Piotr Wyczesany, Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Bogusz
Krzysztof;
Przeciw: 2 - Edward Knaga, Anna Lubowiecka;
Wstrzymujące 2 : Maria Kucia, Leszek Klimek
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Nieobecni na sesji: Smołucha Adam, Kądziołka Maria, Bogusław Babicz, Kazimierz
Sproski
Nieobecni na głosowaniu: 0
Radny Jarosław Sorys uzasadnił swoje głosowanie za powyższym wnioskiem.
Interesuje go ile kosztuje wybudowanie takiego wjazdu na działkę. Jednocześnie
chce zaznaczyć iż zgadza się z tym co powiedział pan Kierownik Staszczyk. Jeżeli
naprawiamy drogę i zmieniamy jej wysokość lub ją obniżamy, bo to wychodzi w
trakcie prac i jeśli mieszkańcy zrobili wjazdy, a wysokość nowej nawierzchni
powoduje uniemożliwienie wjazdu na ulicę to konieczne i zasadne jest wykonanie
tych prac. To nie jest budowa nowych zjazdów. Trudno by było osobom które
zrobiły sobie zjazd z działki, uzyskały na to pozwolenie, poniosły koszty ,
dostosowały ten zjazd do istniejącej drogi publicznej co później w trakcie
remontu tej drogi uniemożliwiało mu to wjazd lub wyjazd z działki ponosił
dodatkowe koszty. Rozumie iż przedstawione przez pana kierownika koszty są to
koszty dostosowania tych wjazdów, a nie budowy nowych. Poparł wniosek Pana
Przewodniczącego ponieważ naprawy tych zjazdów nie będą na pewno drogie.
Radna Barbara Borowiecka - poinformowała, że w tej chwili odbywa się remont
ulicy Elektrycznej i boi się , że jeśli mieszkańcy będą o tym poinformowani
dlaczego tak, to będą znowu mówić iż jednym te zjazdy się robi, a drugim nie.
Jeśli przy budowie nowej drogi jest takie prawo, wymóg i zasadność to prosi w
taki sposób przekazywać informacje mieszkańcom by nie budziły wątpliwości, że
jednym robimy, a drugim nie.
Radny Adam Kwaśniak zaproponował, że w chwili kiedy mieszkańcy wnioskują o
budowę drogi należy ich poinformować, że będą musieli się dostosować do tej drogi
i poprawić swoje wjazdy. Takie prace winni pokryć sami mieszkańcy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – wyjaśnił, iż zapytał o to ponieważ po raz
trzeci zostają dokładane środki finansowe do tego zadania. Nie miał wiedzy, że
będą przebudowywane wjazdy. Jest to zakres prac mało praktykowany – jeśli ma
to być dopiero robione to prosi o wykonanie dokumentacji fotograficznej przed
jak i po wiedząc jak to będzie potem wyglądać i ile wydaliśmy. Maja to być drobne
poprawki , a nie wykonanie extra zjazdu za publiczne pieniądze.
Więcej pytań brak.
Po dyskusji Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały,
a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
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Uchwała nr XLI/283/2017
Wyniki głosowania:
Za: 17 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin,
Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz – Żwawa,
Piotr Wyczesany, Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Bogusz
Krzysztof; Edward Knaga, Anna Lubowiecka; Maria Kucia, Leszek Klimek
Przeciw: 0 Wstrzymujące 0 :
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam, Kądziołka Maria, Bogusław Babicz, Kazimierz
Sproski
Nieobecni na głosowaniu: 0



projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Projekt uchwały wg. załącznika do protokołu objaśniła Skarbnik Celina Łanocha.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w sprawie zadłużenia Gminy Brzesko –
odpowiedzi udzieliła Skarbnik Celina Łanocha.
Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany
odczytał projekt uchwały, a
Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLI/284/2017
Wyniki głosowania:
Za: 17 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin,
Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz – Żwawa,
Piotr Wyczesany, Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Bogusz
Krzysztof; Edward Knaga, Anna Lubowiecka; Maria Kucia, Leszek Klimek
Przeciw: 0 Wstrzymujące 0 :
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam, Kądziołka Maria, Bogusław Babicz,
Kazimierz Sproski
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Nieobecni na głosowaniu: 0


projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko.

Kierownik Rafał Najdała omówił projekt uchwały jw.( Płyta CD 2:31)
W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Kierownika Najdały Sekretarz Stanisław Sułek
odniósł się do tematu ustalenia granicy pomiędzy osiedlem Kopaliny –Jagiełły, a
Kościuszki – Ogrodowa w latach poprzednich. Opierając się na dokumentach jakie
są w posiadaniu UM wynika iż granica pomiędzy osiedlami jest bliżej nie określona.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał historię ustalenia granic pomiędzy
Osiedlami Kopaliny –Jagiełły, a Kościuszki – Ogrodowa na co posiada stosowne
dokumenty i mapki. W tym czasie radny Knaga jako przewodniczący osiedla ten
temat tłumaczył, mapa na pewno była bo głosowaliśmy nad tym.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zapytała, czyli nie wiadomo jaka jest granica
pomiędzy tymi dwoma osiedlami?.
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział – jaka jest granica fizycznie narysowana
na mapie nie wiemy natomiast wiemy którzy mieszkańcy i które ulice są na danym
osiedlu. Prawie 90% granic pomiędzy osiedlami jest po drogach natomiast tam nie
ma żadnej drogi i ta granica nie została dokładnie nakreślona.
Radny Edward Knaga przypomniał, że były pewne problemy z wytyczeniem tej
granicy ale od samego początku granica Osiedla Kościuszki – Ogrodowa biegnie
według granicy wytyczonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową i na tym się kończy.
Pozostałe, następne łącznie z łącznikiem drogi , który miał biegnąć przez ul.
Brzezowiecką i ten teren od tej drogi do terenu własności SM jest właśnie granicą
Osiedla Kopaliny – Jagiełły, aż do końca.Nie było takiej zmiany i nie ma takiej
zmiany i nigdy tej zmiany nie będzie. Jeżeli zajdzie potrzeba odszuka wszystkie
uchwały które w tym czasie były i jest zaznaczona granica. W roku 2008 na ogólnym
zebraniu kiedy był omawiany temat parku była obecna Pani Maria , nie było takiej
zgody i myśli iż do końca jej nie będzie.
Radna Barbara Borowiecka – przypomniała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Pani Maria mówiła co innego.
Radny Edward Knaga dodał, była sugestia, że tamtędy miała przebiegać ul.
Brzezowiecką kiedy nie było obwodnicy ale po wybudowaniu obwodnicy nie ma takiej
granicy, granica jest własnością SM i na tym się kończy .
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

odpowiedział, że nie ma nic przeciwko

procedowaniu ale jego zapytanie było w formie uwagi.
Kierownik Rafał Najdała – dodał, że był projektodawcą tej uchwały , opierał się na
ostatnich Statutach Osiedli , gdzie sprawdzone zostały archiwa urzędowe i
dotarliśmy do takich dokumentów. W ostatniej uchwale dot. Statutu osiedli nie
było załącznika graficznego , a z kolei na obszarze o którym mówimy nie ma domów
z adresem więc interpretacja mogłaby być dowolna.
Radna Ewa Chmielarz zapytała, czy tylko te dwa osiedla nie mają określonej
granicy?.
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, że tak bo tylko te dwa osiedla były w
innym czasie procedowane, w 2004 roku było 5 osiedli, a w roku 2006 były te
osiedla i chyba było to spowodowane tym, że te dwa osiedla zmieniały nazwę. Nie
ukrywa, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i docelowo należy te załączniki
ustalić.
Następnie zgłosił autopoprawki do projektu uchwały, co zauważyła słusznie radna
Borowiecka, gdzie w załączniku do uchwały są błędy w legendzie winno być: Osiedle
Kościuszki – Ogrodowa , obszar zdegradowany Jadowniki
- uzasadnił te
autopoprawki.
Burmistrz Grzegorz Wawryka są to formalne autopoprawki na które wyraża
zgodę.
Wiceprzewodniczący

RM

Piotr

Wyczesany

odczytał projekt uchwały, a

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLI/285/2017
Wyniki głosowania:
Za: 16 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin,
Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz – Żwawa,
Piotr Wyczesany, Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Edward
Knaga, Anna Lubowiecka; Maria Kucia, Leszek Klimek
Przeciw: 0 Wstrzymujące 0 :
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam, Kądziołka Maria, Bogusław Babicz, Kazimierz
Sproski,
Nieobecni na głosowaniu:1 - Bogusz Krzysztof
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projekt uchwały w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr LVI/392/2010 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jadownikach;

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że projekt uchwały był opiniowany
na posiedzeniu komisji oświaty, poprosił o pytania.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz - Żwawa odczytała projekt uchwały, a
Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLI/286/2017
Wyniki głosowania:
Za: 14

Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław,

Kwaśniak Adam, Ewa Chmielarz – Żwawa, Piotr Wyczesany, Grzegorz Kolbusz,
Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Edward Knaga, Anna Lubowiecka; Maria
Kucia, Leszek Klimek
Przeciw: 0 Wstrzymujące 1 : Brzyk Franciszek
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Kazimierz Sproski, Bogusz Krzysztof

Kądziołka Maria, Bogusław Babicz,

NIEOBECNA NA GŁOSOWANIU : 2- Barbara Borowiecka, Bogusz Krzysztof



PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości;

Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz - Żwawa odczytała projekt uchwały, a
Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLI/287/2017
Wyniki głosowania:
Za: 14 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Ciurej Marcin, Kwaśniak Adam, Ewa
Chmielarz – Żwawa, Piotr Wyczesany, Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Ojczyk,
Stanisław Góra, Edward Knaga, Anna Lubowiecka; Maria Kucia, Leszek Klimek
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Przeciw: 0 Wstrzymujące 1 : Brzyk Franciszek
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Kazimierz Sproski,
Nieobecni NA GŁOSOWANIU : 2Bogusz Krzysztof


Kądziołka Maria, Bogusław Babicz,

Barbara Borowiecka, , Sorys Jarosław,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/282/2017 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej dla

przewodniczących

organów

wykonawczych

jednostek

pomocniczych Gminy Brzesko
Sekretarz Stanisław Sułek objaśnił projekt uchwały.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że powyższy projekt uchwały jest
nie do przyjęcia. Projekt uchwały został podpisany przez Zastępcę Burmistrza to
co stało na przeszkodzie by ten projekt zaopiniować przez radnych. Projekt nie
posiada opinii radcy prawnego, dlaczego w tak szybkim trybie jest procedowana.
Poprzednie dwie uchwały, które zostały przyjęte poza przyjętym już porządkiem
obrad również były bez opinii radcy prawnego gdzie okazało się, że zostały źle
przygotowane np. pod kątem rachunkowym to dlaczego ten projekt tak jest
forsowany i chcemy go wprowadzić.
Sekretarz Stanisław Sułek odniósł się do zapytań jw. faktycznie w poprzedniej
uchwale zawarta została pomyłka w wyliczeniach finansowych. Temat zmian w tych
uchwałach był już poruszany kilkakrotnie, na ostatniej sesji wynikł w ostatniej
chwili ponieważ po raz kolejny sołtysi zwrócili się do pana burmistrza by taką
uchwałę niezwłocznie podjąć, ponieważ wg. wyliczeń w miesiącu lipcu było
zagrożenie, że sołtysi nie otrzymają diety. Spowodowane to było tym, że wg.
poprzedniego stanu prawnego sołtys otrzymał dietę tylko wówczas gdy był obecny
na sesji w danym miesiącu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - nie jest argumentem , że było zagrożenie iż
w miesiącu lipcu sołtysi nie otrzymają diety. Wprowadzanie projektu uchwały bez
opinii prawnej – tak na kolanie – nie przygotowanej i bez wyliczeń , bez omówienia
tej uchwały na komisjach jest nie do przyjęcia. Jest to uchwała która będzie rodzić
skutki finansowe dla budżetu. Wiedząc, że mamy budżet nie doszacowany na 2 mln
złotych, przedkładany jest projekt uchwały który nie powinien być w ogóle
procedowany w tej chwili.
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Sekretarz Stanisław Sułek – odpowiada dalej, jeśli chodzi o skutki finansowe dla
budzetu , była to jego wina za co przeprasza zainteresowanych bo przez to
otrzymali niższe diety i środki te pozostały w budżecie. Obecny projekt uchwały
wiąże się z faktem iż niektórzy członkowie rady otrzymali niższe diety i w związku
z tym został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały. Projekt uchwały został
zaopiniowany przez radcę prawnego, jednak dzisiaj zostały zmieniony kwoty w tej
uchwale dlatego zaopiniowany projekt znajduje się w Biurze Rady Miejskiej. Ta
uchwała ma naprawić stan jaki obowiązywał od 2008 roku , czyli że sołtysi byli równi
i równiejsi. Od 2008 roku sołtys, który nie pełnił funkcji radnego Rady Miejskiej
otrzymywał stała kwotę, natomiast sołtys będący jednocześnie radnym otrzymywał
co roku waloryzacje ryczałtu. Ten stan został zmieniony od czerwca br. , a teraz
te kwoty wyrównujemy. W tej chwili chcemy by każdy sołtys otrzymywał
jednakową kwotę nieważne, czy jest radnym lub nie, natomiast w miejscowościach
na wsi w których sołtysi mają większe obszary do zarządzania i interwencji
chcemy by te kwoty były większe.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odniósł się do zaproponowanych kwot w
projekcie uchwały , zwrócił uwagę na fakt dyskryminowania sołtysów patrząc na
wielkość kwot. Odnosząc się do uzasadnienia do projektu uchwały kwoty winny być
dokładnie policzone ile to nas będzie kosztować, a ta uchwała nie jest podliczona.
Radny Piotr Wyczesany zapytał do zapisów zawartych w projekcie uchwały, czy
wszystkie sołectwa spełniają taki warunek, że mają powyżej 1,5 tysiąca
mieszkańców?
Odpowiedział Sekretarz Stanisław Sułek – przedstawił, których sołectw ten zapis
dotyczy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odniósł się do zapisów w projekcie uchwały
dot. podwyższenia ryczałtu dla sołtysów w większych miejscowościach. Zapis
obowiązków zapisany jest w statutach i jest taki sam dla każdego. Przewodniczący
przypomniał zasady wynagradzania sołtysów w latach poprzednich mając na
uwadze fakt, że sołtys większej wsi ma również większe dochody z tytułu
pobierania podatków. Z tego tytułu sołtys ma więcej obowiązków ale i ma większą
gratyfikację. W małych miejscowościach jest mniej wynagrodzenia i tak naprawdę
tych sołtysów w małych miejscowościach karze się podwójnie

bo podatki

mieszkańcy nie zawsze płacą u sołtysa, a ponadto nie mieszczą się w przedziale
ilości mieszkańców jak zawarto w projekcie. Jest to dyskryminacja , bo można
zauważyć, że sołtys z najmniejszej wsi jak np. Pan Marian Czarnik jest bardziej
pracowity niż inny sołtys, który jest w większym sołectwie. Takie dzielenie jest
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niestosowne i nie na miejscu bo sołtys z dużej miejscowości jest gratyfikowany z
innego tytułu.
Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że powyższa propozycja wynikała z tego
iż były sygnały od sołtysów, że zostały im obniżone wynagrodzenia. Ta uchwała nie
wywołuje zbytnich skutków dla budżetu gminy bo ten koszt jest stosunkowo
niewielki. Uchwała ma na celu pomóc sołtysom, którzy niejednokrotnie te koszty
ponoszą w czasie pracy. Sołtysi na sołectwach mają dużo pracy i z naszych
obserwacji od wielu lat wynika, że często sołtysi są nam bardzo pomocni. Na
spotkaniu sołtysów były zgłaszane wnioski o podniesienie diet nawet w porównaniu
z innymi gminami. Ta zmiana jest symboliczna, która może zrekompensować
sołtysom poniesione koszty np. na paliwo, bo nikt im tych kosztów nie zwraca.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zapytał dlaczego sołtys w małej miejscowości
jak np. Wokowice, który dobrze pracuje ma otrzymywać mniej wynagrodzenia niż
sołtys z większej miejscowości, który robi niewiele.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – sołtys w dużej miejscowości więcej pracuje, a ten
który nie pracuje na pewno rozliczą go za to mieszkańcy na koniec kadencji.
Przewodniczący

Krzysztof

Ojczyk

– przypomniał, że sołtysi z dużych

miejscowości mieli wyższe wynagrodzenie za swoją działalność rekompensowane
zbieranymi podatkami. Poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie informacji jaka
jest ściągalność w danym sołectwie i jakie z tego tytułu dochody prowizyjne
generuje dany sołtys bo to nam da obraz jak ci sołtysi są wynagradzani za daną
pracę. Ponadto zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie jakie dodatkowe
koszty poniesiemy wskutek podniesienia diet dzisiejszą uchwałą do końca br. i na
rok przyszły pod warunkiem, że nic nie będziemy zmieniać przy stawce 330 złotych
bez ust.2 projektu uchwały i z ust.2, również w tym samym terminie. Ile po
wprowadzeniu tej zmiany braknie w budżecie środków
obsługą diet radnych i sołtysów.

na dziale związanym z

Skarbnik Celina Łanocha – odpowiedziała, taka informacja zostanie przygotowana
w terminie późniejszym, dzisiaj nie będzie mówić o żadnych kwotach. Pani Skarbnik
przedstawiła wielkosci kwot diet radnych i sołtysów przed zmianami i po
wprowadzonych zmianach w poszczególnych kwotach i jak były dokonywane
wyliczenia diet.
Radna Anna Lubowiecka – przypomniała , że tak już zostało powiedziane sołtysi
zbierają podatki więc mają rekompensatę za to. Na własnym przykładzie
zbieranych podatków przedstawiła jakie zmiany nastąpiły w tym roku co miało
wpływ na wielkość jej prowizji.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zwrócił uwagę, że w uchwale jest mowa tylko
o miejscowościach wiejskich , ale mamy również zarówno małe jak i duże osiedla w
mieście jak Kopaliny – Jagiełły i Brzezowieckie. Przewodniczący osiedli nie zbierają
żadnych podatków i nie mają z tego tytułu gratyfikacji finansowej to dlaczego tą
uchwałą nie objąć wszystkich przewodniczących, czy dlatego że robią mniej?.
Radna Ewa Chmielarz –Żwawa odpowiedziała, np. wieś Wokowice ma mniej
mieszkańców niż dane osiedle ale obszarowo jest dużo większe. Inna praca jest na
wsi , a inna na osiedlu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nieważne na jakiej powierzchni jest osiedle
bo np. Osiedle Słotwina jest większe niż sołectwo Wokowice i Sterkowiec i
dlaczego to osiedle lub inne ma być z tego tytułu gorzej traktowane. Te propozycje
winny być przedyskutowane na komisjach. Należy wszystkich równo traktować ,
nie podoba mu się to , należało to spokojnie przedyskutować i zrobić normalne
zasady.
Radny Jarosław Sorys – odniósł się do wysokości diet zaproponowanych w
projekcie uchwały oraz do wypowiedzi przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka.
Przypuszcza, że pan przewodniczący nawet wierzy w to co mówi ale on się z tym
zupełnie nie zgadza. Odniósł się do wysokości poniesionych kosztów przez sołtysów
na wsiach. W jego sołectwie sołtys musi roznieść 2, 5 tysiąca nakazów płatniczych
by tyle roznieść nakazów musi skorzystać z dwu tygodniowego urlopu w pracy.
Koszt dla gminy z tego tytułu wynosił by około 13 tysięcy złotych, on to robi za
darmo. Radny na przykładzie Bochni przedstawił jakie wynagrodzenia pobierają
sołtysi , ale tam są małe sołectwa. Zgodzi się z Panem Burmistrzem, że w dużych
sołectwach jest dużo więcej obowiązków , szkoda, że pan przewodniczący nie jest
przewodniczącym osiedla lub sołtysem wówczas miałby pan pogląd na te rzeczy. Od
4 lat wnosił o uregulowanie tych spraw i odpowiednie dostosowanie. W innych
gminach sołtysi pobierają kwoty około 500-600 złotych w miejscowościach które
mają 800 mieszkańców. Jest to krok do przodu, ale bardzo mały. Wielokrotnie
było wnoszone by ten temat uregulować i szkoda, że pan przewodniczący nam nie
pomógł wówczas, mówił tylko iż będziemy rozmawiać przy zmianie statutu. Jeśli
czekaliśmy na to przez 2 lata i nie zostało to podjęto to dziwi się dzisiaj , że tak
to pan podnosi. Chciałby za to podziękować, bo jeśli wyszedł błąd, który każdy może
zrobić i jeśli on tutaj jest, to został naprawiony. Radny stwierdził, że skoro pan
przewodniczący zażądał informacji to on również prosi o dane ile 14 lat temu
ściągała podatku kasa UM, a ile teraz. Praca sołtysa winna zostać doceniona bo
wszystkie oddolne inicjatywy są podejmowane w sołectwach przez sołtysów jak
również przez przewodniczących osiedli, to nie ulega wątpliwości. Biorąc pod
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uwagę to iż sołtysi mają więcej pracy na swoich miejscowościach uważa, że jest
to krok w dobrym kierunku.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – advocen - wie co mówi i stara się popierać
to faktami. Diety były waloryzowane i podnoszone przez te wszystkie lata w różny
sposób i sołtysi, którzy pracowali i za roznoszenie nakazów płatniczych zawsze
mieli płacone, później zmieniły się przepisy w tym zakresie i każde zmiany ustawowe
były w jakiś sposób wynagradzane poprzez różne formy wynagradzania pracy
sołtysów. Projekt uchwały wpłynął dość wcześnie i można było go procedować w
normalnym trybie i przedyskutować. Nie zgadza się by procedować projekt
uchwały w takim trybie. Nie odnosi się do wysokości zarobków sołtysów tylko do
sposobu w jaki sposób zostało to przygotowane. Zakres obowiązków zgodnie ze
statutami i ustawą jest taki sam dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy
i te problemy dot. wszystkich. Jeśli chcemy rozmawiać to rozmawiajmy
kompleksowo i zróbmy to kompleksowo dla wszystkich równo. Dla niego ta uchwała
jest zaskoczeniem.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że ta uchwała nie ma na celu określania
wartości pracy sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. W całej tej dyskusji
chodzi nam o to by sołtysi nie dopłacali do swojej pracy. Obserwuje prace sołtysów
od wielu lat i stwierdza, że więcej pracy jest na terenach wiejskich. Przedstawione
propozycje te wynikają z dyskusji z sołtysami gdzie sami prosili by w jakiś sposób
to było zróżnicowane. Uchwała została tak szybko przygotowana dlatego by nie było
takiej sytuacji, że przez kolejny miesiąc zarówno sołtysi jak i radni stracą część
diety.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa poprosiła o zamkniecie dyskusji. Jeśli pan
przewodniczący jest przeciwko uchwale to zagłosuje przeciw , po co ta dalsza
dyskusja. Radni się już wypowiedzieli więc prosi o zamknięcie dyskusji.
Radny Leszek Klimek odniósł się do dyskusji, czuje się zobowiązany przedstawić
panu przewodniczącemu dane dot. wysokości diet jakie pobierają sołtysi z terenu
województwa małopolskiego, pod względem wysokości diet Brzesko w całym
województwie jest na ostatnim miejscu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk- wyjaśnił, że osobiście ma uwagi do trybu
wprowadzania projektu uchwały. Zaproponował poprawkę w ust.2. projektu uchwały
należy ten zapis uzupełnić i dopisać przewodniczącego zarządu osiedla ponieważ
obowiązki sołtysa i przewodniczącego ZO są takie same.
Sekretarz Stanisław Sułek – wyjaśnił dlaczego w projekcie uchwały jest mowa
tylko o miejscowościach wiejskich. Osiedla są bardziej zbite urbanistyczne i w 80
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% osiedle można przejść na nogach natomiast sołectwa nie. Osiedla nie są tutaj
pokrzywdzone ponieważ ta podwyżka o kwotę 60 złotych jest w chwili obecnej dla
wszystkich.
W dalszej dyskusji odniesiono się min. do

zakresów obowiązków sołtysów i

przewodniczących Zarządów Osiedli, jak ta praca wygląda i jakie winno być z tego
tytułu wynagrodzenie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek aby w ust. 2
projektu uchwały dodać również Przewodniczących Zarządów Osiedli.
głosowania:
Za: 5 Krzysztof Ojczyk, Barbara Borowiecka , Adam Kwaśniak, Krzysztof
Stępak, Stanisław Góra.
Przeciw: 6 – Ewa Chmielarz – Żwawa, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Leszek
Klimek, Brzyk Franciszek, Kolbusz Grzegorz.
Wstrzymujące 3 : Jarosław Sorys, Edward Knaga, Jerzy Gawiak
Nieobecni na sesji 4: Smołucha Adam,
Kazimierz Sproski,
Nieobecni NA GŁOSOWANIU : 3Wyczesany

Kądziołka Maria, Bogusław Babicz,

Bogusz Krzysztof, Marcin Ciurej, Piotr

Radna Barbara Borowiecka – zwróciła uwagę, że praca zależy od człowieka.
Przewodniczący Osiedli mają swoją pracę, swojej problemy i nie możemy oceniać
jak pracuje sołtys, jaka jest powierzchnia. Jesteśmy jedną gminą i sołtys jest
porównywalny z Przewodniczącym Zarządu Osiedla. Z informacji jakie posiada
wynika, iż sołtysi mają lepsze warunki do pracy , mają swoje biura i mają gdzie się
spotkać, mają miejsce by przyjmować swoich mieszkańców, a my to robimy w
deszczu. Od zaangażowania każdego z nas zależy jak to wszystko wychodzi. Jej
osiedle ma przeszło 4 tysiące mieszkańców i też jest dość rozszerzonym osiedlem.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że takie podjęcie decyzji jest nie
w porządku. Zawnioskował o przekazanie powyższego projektu uchwały do analizy
przez komisje.
Radny Jarosław Sorys – zwrócił się do Przewodniczącego Ojczyka, próbuje Pan
nas od samego początku wszystkich skłócić- bo mówi pan nieprawdę.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk- jest to jego prywatna opinia i dlatego taki
wniosek składa.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził iż skoro wniosek został odrzucony to
należy głosować już projekt uchwały, jeśli taki wniosek jest zgłaszany to mogliśmy
nie wprowadzać tej uchwały do porządku sesji.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk:
Zawnioskował o przekazanie powyższego projektu uchwały do analizy przez
komisje, tak by sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli przy współudziale
innych radnych doszli do porozumienia, bo widać tu dyskomfort.
Radny Jarosław Sorys- zwrócił uwagę, że pan przewodniczący nie uczestniczył w
spotkaniach sołtysów i przewodniczących osiedli, które były organizowane od 3 lat
przez pana burmistrza. Na tych spotkaniach był podnoszony temat o czym mówił,
jeśli chodzi o diety sołtysów. Na spotkaniach byli przewodniczący osiedli i było
zauważane również to iż wykonujemy inne prace np. roznosimy nakazy podatkowe.
Nie chce tutaj ujmować pracy żadnego sołtysa lub przewodniczącego ZO.
Przybliżył jak wygląda praca sołtysa wsi Jadowniki min. przy roznoszeniu nakazów,
gdzie robi się to nieodpłatnie i właśnie te pieniądze winny być przeznaczone na
podwyżki dla sołtysów.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk:
Zawnioskował o przygotowanie na najbliższą sesję zestawienia kwot wypłaconych
z imienia i nazwiska inkasentom.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że nie chodzi tutaj o różnicowanie pracy
bo jeśli chodzi o prace sołtysów i przewodniczących ZO jest za tym by otrzymywali
jednakowe wynagrodzenie. Mówimy tutaj o ponoszonych kosztach jakich mają
sołtysi większych sołectw , które są dużo większe i tylko o to chodzi i takie wnioski
na zebraniach sołtysów były zgłaszane. Nie było innych głosów , chodziło tylko o
większe sołectwa by sołtysi tych większych sołectw mieli wyższe wynagrodzenia.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk: zwrócił uwagę na innych charakter pracy
Przewodniczących ZO, którzy nie mają miejsca do odbycia spotkań, biur , wykonują
tą pracę w innym charakterze i trudno jest to oceniać. Jego propozycja skłania się
do tego by to zrównać bo ta praca jest wymierna.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, z jednym argumentem się zgadzamy, tu
nie oceniamy pracy sołtysa , bo jeśli chodzi o prace sołtysa i przewodniczącego
zarządu osiedla to mamy takie same zdanie.
Radna Ewa Chmielarz- Żwawa zwróciła uwagę przewodniczącemu na fakt, iż
chodzi o to, że sołtys ponosi większe koszty jak ma większe sołectwo np. sołectwa
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Jadowniki i osiedli. Sołtys ponosi różne dodatkowe koszty z tego tytułu i o to
właśnie chodzi. Nie należy mówić, czy sołtys pracuje lepiej lub gorzej , czy ktoś
ma więcej obowiązków lub nie. Tu nie chodzi o to, czy ktoś ma własne biuro lub nie
bo praca sołtysa nie polega na siedzeniu w biurze tylko na obchodzie całego
sołectwa i osiedla też.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że warunki pracy są ważne ponieważ
przewodniczący osiedli od kilkunastu lat mówią, że nie mają się gdzie spotykać.
Radny Jarosław Sorys – zaproponował stworzenie takich warunków lokalowych
dla osiedli poprzez powrót do czynów społecznych tak jak te warunki lokalowe na
wsiach powstawały i potem zostały przekazane do gminy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że osiedla robią wszystko w
czynach społecznych i również obsługujemy ludzi, bo na tych osiedlach również
należy w jakiś sposób dotrzeć do tych mieszkańców.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał ponownie jak wygląda praca sołtysa.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że jego poprawka dot. by dopisać
przewodniczących osiedli, a nie skreślić czy zabrać komukolwiek.
Zawnioskował o skierowanie powyższego projektu uchwały ponownie pod obrady
komisji.
Radny Jerzy Gawiak przypomniał wcześniejszy wniosek radnej Ewy Chmielarz o
zamknięcie dyskusji w tym temacie.
Za wnioskiem głosowano:
Wyniki głosowania:
Za: 1 Krzysztof Ojczyk,
Przeciw: 8 – Ewa Chmielarz – Żwawa, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Leszek
Klimek, Jerzy Gawiak, Edward Knaga ,Brzyk Franciszek, Jarosław Sorys
Wstrzymujące 6 : Piotr Wyczesany, Stanisław Góra , Krzysztof Stępak, Adam
Kwaśniak, Barbara Borowiecka , Grzegorz Kolbusz.
Nieobecni na sesji 4: Smołucha Adam,
Kazimierz Sproski,
Nieobecni NA GŁOSOWANIU : 3-

Kądziołka Maria, Bogusław Babicz,

Bogusz Krzysztof, Marcin Ciurej,
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Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz - Żwawa odczytała projekt uchwały, a
Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLI/288/2017
Wyniki głosowania:
Za: 12 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Kwaśniak Adam, Ewa Chmielarz –
Żwawa, Piotr Wyczesany, Stanisław Góra, Edward Knaga, Anna Lubowiecka;
Maria Kucia, Leszek Klimek, Franciszek Brzyk, Jarosław Sorys
Przeciw: 1 – Krzysztof Ojczyk
Wstrzymujące 2 : Barbara Borowiecka, Grzegorz Kolbusz
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Kazimierz Sproski,

Kądziołka Maria, Bogusław Babicz,

Nieobecni NA GŁOSOWANIU : 2- Bogusz Krzysztof, Marcin Ciurej

Ad. 12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 13. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych
Gminy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka:
Odp. Radnej Ewie Chmielarz – Żwawa, radnemu J. Sorysowi i Sołtysowi S.
Pacura w sprawie przycięcie drzew oraz regularne ich przycinanie –
przypilnujemy by te prace zostały jak najszybciej wykonane. Na wycięcie drzew
na prywatnej posesji musi być zgoda właściciela;
Odp. Radnej Ewie Chmielarz – Żwawa w sprawie

wytyczenia przejścia na

pieszych przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach- zostanie wniosek przekazany do
Pana Starosty, poprosił radną by również taki wniosek osobiście złożyła w powiecie;
odp. Radnej A. Lubowieckiej w sprawie wykonania dróg- przetargi na wykonanie
dróg już się odbyły, jednak jest problem z wykonawcami, większość tych prac w
najbliższym czasie rozpocznie się.
Odp. Radnemu J. Sorysowi – w najbliższym czasie wszystkie zaplanowane prace
remontowe na ul. Zachodniej i ul. Podgórskiej w Jadownikach zostaną wykonane
zgodnie z harmonogramem. W sprawie utrzymania czystości na przystankach MPK
zaproszony zostanie na spotkanie Pan Prezes Spółki BZK i omówimy temat na
bieżąco.
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Na zapytanie radnej Chmielarz – Żwawa w sprawie remontu i wymiany okien w
budynku GOSiR Burmistrz odpowiedział, że pozostałe środki zostały przekazane
nowemu dyrektorowi PSP w Mokrzyskach na prace remontowe.
Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący

Krzysztof

Ojczyk

odczytał

odpowiedź

z

Ministerstwa

Środowiska w sprawie dzików;
Radny Krzysztof Stępak – zawnioskował o wysprzątanie toalet na cmentarzu
komunalnym.
Pan Bogdan Baranek udzielił wyjaśnień na kierowane zapytania w sprawie dot.
nowego nabywcy obiektu przy ul. Starowiejskiej.
Radny Piotr Wyczesany zapytał w sprawie zakresu remontu budynku OSP w
Buczu, jakie są zaplanowane prace do wykonania i postęp tych prac . Ponadto
zapytał na jakim etapie jest zagospodarowanie placu w Buczu na który pan
Burmistrz podpisał umowę dzierżawy z Kurią , teren pomiędzy kościołem, a szkoła
podstawową gdzie miał być parking.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił jakie są plany gminy w zakresie
remontu budynku OSP w Buczu oraz zagospodarowania powyższego placu z
przeznaczeniem na parking koło kościoła.
15.Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk zamknął
obrady XLI sesji RM w Brzesku zwołanej na dzień 8 sierpnia 2017 r.
Obrady trwały od godz.13.00- 18.00
Pełna treść dyskusji stanowi załącznik do protokołu( płyta CD)i znajduje się w
aktach Biura Rady.

Przewodniczący RM w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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