
P R O T O K Ó Ł Nr XV/2015 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

30 września 2015 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko 

Obradom XV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk. 

W sesji udział wzięło 20 radnych: 

1. BABICZ BOGUSŁAW, 

2. BOGUSZ KRZYSZTOF, 

3. BOROWIECKA BARBARA, 

4. BRZYK FRANCISZEK, 

5. CHMIELARZ EWA, 

6. CIUREJ MARCIN, 

7. GAWIAK JERZY, 

8. GÓRA STANISŁAW, 

9. KĄDZIOŁKA MARIA, 

10. KLIMEK LESZEK, 

11. KNAGA EDWARD, 

12. KOLBUSZ GRZEGORZ, 

13. KUCIA MARIA, 

14. KWAŚNIAK ADAM, 



15. LUBOWIECKA ANNA, 

16. OJCZYK KRZYSZTOF, 

17. SMOŁUCHA ADAM, 

18. SPROSKI KAZIMIERZ, 

19. SORYS JAROSŁAW, 

20. WYCZESANY PIOTR. 

Nieobecny usprawiedliwiony: Radny Krzysztof Stępak.  

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady  

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

Burmistrza Grzegorza Wawrykę oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach 

sesji uczestniczyło 20 radnych. 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad sesji : 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 27  sierpnia  2015 r. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

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

sesji. 

8. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od  

ostatniej sesji. 



9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej 

sesji. 

10. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2015r. 

12. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i 

opieki medycznej na terenie miasta. 

13. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 

14. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. 

15. Informacja Biura Funduszy Europejskich na temat planowanych naborów z 

programów unijnych. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1)      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015; 

2)      zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 

2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

3)      zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za 

inkaso; 

4)      przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej  w drodze przetargu; 

5)      przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

publicznego zarządzania drogą krajową; 

6)      przekazania skargi; 

7)      wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej ds. opiniowania wniosków 

o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko. 

8)      nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Brzesku; 

9)      przejęcia pojazdu na własność Gminy Brzesko; 

10)  zmiany uchwały nr VII/40/2007 rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 

2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku; 



11)  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Brzesko na temat budżetu gminy na 2016 rok. 

12)  desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Brzesku do Rady Seniorów 

Gminy Brzesko; 

13)  zmiany uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 

2004 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko; 

14)  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Brzesko. 

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

19. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Do porządku obrad wpłynęła prośba Pana Kierownika Biura Funduszy Europejskich 

aby punkt 15 przesunąć nieco wcześniej z uwagi na ważną sprawę prywatną. Moja 

propozycja jest taka, aby ten punkt wprowadzić, przesunąć jako punkt 11. Chciałem 

to poddać pod głosowanie-zmianę porządku obrad sesji.  

Głosowano: jednogłośnie.  

Radny Jarosław Sorys: 

W imieniu klubu PIS chciał zgłosić projekt uchwały dotyczącej kontynuacji 

członkostwa w LGD Kwartet na Przedgórzu na lata 2014-2020.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy w 

LGD Kwartet na Przedgórzu. Proponuje, aby ten projekt uchwały wprowadzić do 

punktu 16 jako kolejny podpunkt 15.  

Głosowano: Jednogłośnie. 

Odczytał Ponownie obowiązujący porządek obrad sesji. 



 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 27 sierpnia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

Głosowano: 19-za , 1-wstrzymujący, 

 

Ad.4. Interpelacje Radnych: 

 

Radny Adam Smołucha: 

 

Złożył interpelacje w sprawie przystąpienia do programu Repatriacji Polaków ze 

Wschodu. Związku z napływem uchodźców z krajów arabskich oraz Afryki północnej 

do Europy, oraz decyzją Polskiego rządu. W mediach został poruszony temat naszych 

rodaków ze wschodu i nasze państwo nie jest w stanie zapewnić im powrotu do 

kraju. Jednym z powodów tego jest ze dotychczas nieliczne gminy deklarowały 

programy mieszkalne dla Repatriantów.(Przedstawił uchwałę państwową w sprawie 

Repatriantów.) Zwraca się do Pana Burmistrza i Rady Miejskiej z apelem o 

rozpoczęcie działań i w konsekwencji podjęcie uchwały o przyznanie lokali dla 

Repatriantów. Co umożliwi osiedlenie się w Brzesku naszym rodakom ze wschodu, 

którzy z przyznanymi wizami oczekują przyjęcia do naszego kraju.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Cieszy się ze Pan Radny popiera ten projekt uchwały, chce przypomnieć ze kilka lat 

temu on sam złożył podobny projekt. Zakończyło się to przedtem na Dyskusji. Dzisiaj 

ten temat powraca. Dobrze by było aby też przepisy się zmieniły. Moja propozycja w 

tym temacie jest taka, przedyskutujmy ten temat na komisjach i jeśli będzie wola 

taka, to takie działania możemy podjąć.  



 

Radna Anna Lubowiecka: 

 

W imieniu mieszkańców porusza problem wszech obecnych dzików w Szczepanowie. 

Watahy grasujące w całej okolicy a ostatnio nawet w gęstej zabudowie. Ryją gdzie 

popadnie i niszczą wszystko co napotkają na drodze. W ostatnim czasie zniszczy 

teren koło ul. Pielgrzymów oraz rynku. Grasujące watahy nocą oraz dniem są 

zagrożeniem dla mieszkańców. Druga interpelacja dotyczy sprawa uregulowania i 

wzmocnienia ścian odwodnienia odcinka Ulicy Źródlanej w Szczepanowie. (Odczytała 

Pismo w tej sprawie.) Prosi o rozwiązanie tych problemów w możliwie krótkim czasie. 

 

Radna Maria Kucia: 

 

Radna chce złożyć dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy sprawy o wystąpienie do 

zespołu do spraw Inżynierii i Ruchu drogowego przy starostwie powiatowym o 

podjęcie działań w celu wyprowadzenia ruchu autobusów relacji Kraków-Nowy Sącz 

oraz Nowy Sącz – Kraków z obrębu centrum Miasta Brzeska. Jest Możliwość żeby 

autobusy które jadą z Nowego Sącza kierowały się od razu na obwodnicę. Jest 

alternatywa aby te autobusy mogły dalej jeździć tą trasą ale nie wjeżdżając w 

Centrum Miasta. Druga interpelacja dotyczy o zwrócenie się do Zarządu Melioracji 

Wodnych o usunięcie złamanego drzewa które połączyło brzegi rzeki uszwicy tworząc 

na niej naturalna tamę oraz o uporządkowanie brzegu uszwicy. Chciała również 

podziękować Panu Burmistrzowi za zakupienie na plac zabaw urządzeń rekreacyjno-

sportowych.  

 

Radny Grzegorz Kolbusz: 

 

Poprosił Pana Burmistrza o podjęcie wszelkich kroków oraz o pomoc w celu 

doprowadzenia zmiany nazwy jednej z ulic zlokalizowanej w terenie osiedla 

Brzezowieckie, chodzi o ulice Armii Ludowej.(Przeczytał swój wniosek oraz jego 

uzasadnienie.) 

 



Radny Krzysztof Bogusz: 

 

Poruszył sprawę przebudowy skrzyżowania w miejscowości Sterkowiec w ramach 

remontu linii kolejowej.(odczytał pismo w tej sprawie. Opis oraz problemy 

związanych z tym zagadnieniem znajduje się w tym piśmie).  

 

Radny Jarosław Sorys: 

 

Poprosił o podjęcie rozmów w sprawie budowy chodnika przy drodze numer 94 w 

Jadownikach z GDKiA na odcinku łączącym Jadowniki i Brzesko. Mając w uwadze 

postępowanie GDKiA która nie była przychylna tej inicjatywie, bardzo prosi Pana 

Burmistrza o potraktowanie tej sprawy bardzo priorytetowo. Prosi o zabezpieczenie 

środków na prawne uregulowanie na Gminę Brzesko drogi publicznej położonej na 

działce numer 1618 w ramach specustawy. Uprzejmie prosi o utwardzenie kamieniem 

drogi przy ulicy Grodzkiej na odcinku 150 m w stronę ulicy Wschodniej oraz o 

konserwacje rowów na tym odcinku.  

 

Radna Ewa Chmielarz: 

W zawiązku z nieustannym problemem dotyczącego plagi dzików zwracam się z 

prośbą do Pana Burmistrza o jak najszybszą  interwencję w tej sprawie. Pragnę 

podkreślić, iż  jest to problem poruszany od kilku lat. Jak widać nawet Koła Łowieckie 

nie panują nad coraz większą populacją dzików.  Watahy dzików obecnie nie tylko 

dokonują   zniszczeń w płodach rolnych, na  ogródkach działkowych i w ogródkach 

przydomowych ale także niszczą przydomowe ogrodzenia.  Nawet ogrodzenie działki 

nie stanowi żadnej przeszkody dla dzików aby wejść na teren i dokonać zniszczeń. 

Bardzo proszę o pomoc , ponieważ mieszkańcy są bezsilni a jak widać nawet Koła 

Łowieckie. W związku z coraz większą liczbą poruszających się pojazdów przez ulicę 

Siostry Katarzyny w Morzyskach bardzo proszę o wykonanie na przedmiotowej 

drodze mijanek. W sprawie tej interweniowałam i składałam interpelacje na sesji 26 

stycznia 2011 roku. W odpowiedzi otrzymałam informację, iż w przyszłości rozważa 

się wykonanie wymijanek. Ponieważ od tego czasu minęło kilka lat bardzo proszę  

o  rozwiązanie tego problemu i realizację takiego rozwiązania. Zwracam się z prośbą  



o wycięcie drzew na placu przy budynku GOSiR-u. ( róg ulicy Wiślanej i Kościelnej  

w Morzyskach ). Drzewa te są stare i zbutwiałe - stanowią one zagrożenie dla osób 

tam poruszających się. Ponieważ obecnie jest jak najbardziej dogodny okres na 

wycinkę drzew  bardzo proszę o interwencje w tej sprawie.  Bardzo proszę o wycinkę 

i porządkowanie działki, przeznaczonej do sprzedaży w Morzyskach przy ulicy Siostry 

Faustyny. Działka ta po jej uporządkowaniu będzie bardziej atrakcyjna dla  

zainteresowanych kupnem osób. 

 

 

Radna Maria Kądziołka: 

 

Chce złożyć podziękowanie dla Pana Burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego 

od mieszkańców osiedla ogrodowa za wykonanie drogi przy bloku mieszkalnym 

numer 6. 

 

Radny Leszek Klimek: 

 

Związku z przebudową rowu odwadniającego przy Ulicy Klonowej, prosi o 

zorganizowanie spotkania z firmą wykonującą te zadanie oraz aby zabezpieczył ruch 

przy nowo powstałej ulicy.  

 

Radny Franciszek Brzyk: 

 

Chciał podziękować za wyremontowanie drogi w miejscowości Okocim. Dokończenie 

całości drogi w przyszłości i ograniczenie tonażu na tej drodze.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Związku z wnioskami od mieszkańców osiedla Brzezowieckie składa wniosek o 

wykonanie w ramach tego rocznego budżetu, koncepcji zagospodarowania terenu od 

strony południowo-wschodniej budynku szkoły Podstawowej Nr 3, w tym hali 

sportowej między Ulicami Bohaterów Westerplatte, a Powstańców Warszawy oraz 



dokumentację techniczną pod budowę kanalizacji opadowej dla ulicy słonecznej. 

Dodał w tym miejscu, że mieszkańcy od kilku lat składają pisma w związku z 

podtopieniami posesji w czasie dużych opadów deszczu. A teraz doszedł problem 

zrzutu wody od przyległych terenów usługowych. Ponadto składa wniosek o 

zagospodarowanie środków z przyszło rocznego budżetu na remont chodników w 

ciągu całej ulicy Brzezowieckiej. Jest to chodnik w ścisłym centrum miasta, łączący 

trzy osiedla.  

 

Ad.5. Zapytania Radnych: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Ma prośbę do Pana Burmistrza o podanie informacji, jakie prace remontowe dróg 

oraz chodników zostały wykonane w ramach tego rocznego budżetu i jakie środki 

zostały wyszczególnione na wykonane już zadania przeznaczone?. Chciałby wiedzieć 

jaka jest skala ewentualnych oszczędności, bądź konieczność dopłacenia do pewnych 

zadań?. Czy padały już bliższe ustalenia dotyczące budowy wyjazdu na obwodnice z 

zakładów na ulicy Browarnej. Na spełnienie tego wyjazdu czekamy blisko 20 lat. Pan 

Radny Stępak wielokrotnie o to wnioskował i wiąże się to też z tym, że w ciągu ulicy 

Browarnej bez przerwy stoją tiry, które tam parkują i tu jest ukłon w stronę Pana 

Komendanta, aby to uregulować. Nie ma jeszcze obiecanego zjazdu. Chce usłyszeć 

od Pana Burmistrza, czy Browar się już w jakiś sposób deklarował, czy w tym 

zakresie poszły pisma oraz czy były przeprowadzone jakiekolwiek rozmowy?. 

 

Radny Bogusław Babicz: Radny podziękował za przedłużenie ulicy Kossaka, 

pragnie w imieniu mieszkańców osiedla Kopaliny wyrazić zadowolenie. Trzeba tez 

zauważyć ze przebudowa tej drogi spowoduje też to ze będzie tam zwiększony ruch 

pojazdów i to ze względu na bezpieczeństwo osób i dzieci które chodzą tam tędy do 

szkoły. Trzeba koniecznie pomyśleć o chodniku. Koszt nie będzie duży bo chodnik 

będzie krótszy od długości tej drogi. Przez tą drogę poprawił się wygląd estetyczny. 

Chce prosić Pana Burmistrza o interwencje o to aby poprzycinać drzewa które są 

wzdłuż ulicy Czarnowiejskiej (lipy). Przy większym wietrze może zdarzyć się coś 

złego. Prosi również jeszcze o interwencje, o możliwość przejścia przez rondo przy 



zjeździe z autostrady, przy ulicy Leśnej. Chodzi o rondo przy wiadukcie. Jeżeli nie da 

się tam na razie wykonać chodnika to bardzo bym prosił żeby wymalować przejścia 

dla pieszych aby można było przejście w kierunku 3 stawów. Trzecia interpelacja 

dotyczy ulicy Zacisze, tam został wykonany remont ulicy. Teraz po ostatnich ulewach, 

miałem tam telefony od mieszkańców że tworzą się tam duże kałuże.  

 

Radny Adam Kwaśniak: Zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza o 

wyremontowanie części ulicy Piłsudskiego, części ulicy Legionów Piłsudskiego, od 

skrzyżowania z ulicą ruchu oporu. Na tym odcinku jest dużo zapadlisk. W wyniku 

uszkodzenia tej drogi i częstszych awarii wodociągów. W czasie opadów tworzą się 

duże kałuże. Druga prośba dotyczy ulicy Starowiejskiej, jest to ulica w tej chwili 

wyremontowana, parę tygodni temu były tam poprawiane zaniżone krawężniki. Teraz 

przejeżdżając przez to drogę widać problem z studzienkami po ich kształcie u 

położeniem względem położonej nawierzchni. Chciał podziękować za prowadzenie 

akcji sprzątanie świata. W niedawnym czasie pracowali uczniowie w obrębie starego 

miasta, również na ulicy Powstańców Warszawy. Zebrali bardzo dużo śmieci. Akcja 

była bardzo fajnie przeprowadzona podobała się mieszkańcom. Ale po kilku dniach 

dalej użytkownicy parkingu przy Powstańców Warszawy dale robią to co robili. 

Chciałbym aby Pan Burmistrz zwrócił na to uwagę.  

 

Radna Barbara Borowiecka: Zwróciła się z prośbą o możliwość remontu drogi 

ulicy Elektrycznej, zły stan techniczny drogi powoduje zagrożenie dla użytkowników 

tej drogi a zwłaszcza dla dzieci. Problem jest ten sam co moich przedmówców. 

Chciała złożyć również podziękowanie dla Pana Burmistrza za nowe urządzenia na 

plac zabaw. Dzięki dobrej współpracy udało się to osiągnąć, za co w imieniu rodziców 

dzieci oraz mieszkańców osiedla serdecznie dziękuje.  

 

Radny Stanisław Góra: Na ostatnim zebraniu wiejskim w Porębie Spytkowskiej 

mieszkańcy osiedla nad Uszwicą wysunęli dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczy 

sprawy nierówności powstałych przy pracach ziemnych w czasie wodociągowania, 

proszą o interwencje. Drugi wniosek dotyczy koloni domów nad Uszwicą. Wyjazd z 

tej koloni jest umiejscowiony w miejscu o dość ograniczonym polu widzenia, a co z 



kolei stanowi to niebezpieczeństwo dla wyjeżdżających z tych domów. Mieszkańcy 

Tych domów prosili o poprawę bezpieczeństwa bądź przez zainstalowanie luster lub 

po przez użycie innych oznakowań drogowych. Chciałem zapytać czy te wnioski 

trafiły do odpowiednich wydziałów urzędu i czy sprawy zostały rozpoznane, jeżeli nie 

to prosi o podjęcie odpowiednich kroków.  

 

Radny Piotr Wyczesany: 

Radnego zapytanie ma związek z interpelacją złożoną przez Radnego w dniu 

28.01.2015, w której to prosił o podjęcie działań zmierzających do umieszczenia na 

ulicy Okulickiego znaków drogowych informujących. Pierwszy znak obszar 

zabudowany oraz żeby kierowcy zwolnili strefa szkolna. Dostałem pisemną 

odpowiedź w której Pan Burmistrz informował mnie że moja interpelacja zostanie 

przekazana na posiedzenie inżynierii Ruchu Drogowego i tam zostaną podjęte 

stosowne kroki. O ile ten pierwszy znak obszar zabudowany, pojawił się został 

zamontowany, ale do dzisiejszego dnia nie ma znaku informującego o strefie 

szkolnej. Chciałby się dowiedzieć czy Panowie którzy to decydują o tym jakie kryteria 

musi spełnić obszar w którym ten znak mógłby być zamontowany. Umieszczenie tego 

znaku poprawiło by bezpieczeństwo na drodze. 

 

Radny Krzysztof Bogusz: 

 

Chciał zapytać o plac zabaw w Sterkowców że nie ma tak dużo „zabawek” , kiedy 

pojawi się coś nowego w przyszłości. Pierwsze zapytanie brzmi związku ze sprawą 

bezpieczeństwa pożarowego. Zwraca się z prośbą od mieszkańców o udzielenie 

informacji w sprawie ilości nie sprawnych hydrantów na terenie Gminy Brzesko i 

planowanych napraw w tym zagadnieniu. Kolejne pytanie dotyczy spraw związanych 

z funkcjonowaniem szkół, dotyczy udziału szkół z terenu Gminy Brzesko z programie 

„Owoce w Szkole”. Zapytał ile w tym programie szkół bierze czynny udział.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:  

 



Ma nadzieje ze każde z osiedli będzie zadowolone, patrząc przez pryzmat chodników 

oraz dróg. 

 

Radny Krzysztof Bogusz: 

 

Zapytał Pana Burmistrza w sprawie transmisją sesji. Ma informacje ze transmisja się 

zacina oraz to czy będą gdzieś możliwy dostęp do archiwalnych nagrań.  

 

( zostały złożone gratulacja dla Pana Burmistrza.) 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Podziękował za otrzymane gratulacje.  

 

 

Ad.6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.   

 

Pan Kierownik ITK UM w Brzesku  Adam Staszczyk: 

 

Kilka dni temu na terenie osiedla zielonka, odbył się turniej Sołectw i osiedli. Chciał 

podziękować Panu Burmistrzowi oraz osobą które się przyczyniły do tego wydarzenia. 

Po mimo pogody turniej udało się prawidłowo przeprowadzić. Chciał pogratulować 

drużynie zwycięskiej z miejscowości Poręba Spytkowska.  

 

Radny Marcin Ciurej: 

 

Radny ma jedno zapytanie dotyczy ono terminu rozpoczęcia budowy wodociągu na 

ulicy Stawowej. Na ostatniej Sesji Pan Burmistrz podtrzymał ze na inwestycja będzie 

rozpoczęta w tym roku. Zbliżają się miesiące zimowe a inwestycja jeszcze nie ruszyła. 

Nie tylko osiedle Słotwina czeka na wodociąg ale również mieszkańcy Mokrzysk.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 



Uspokaja Radnego Marcina Cureja, że ta inwestycja jest brana pod uwagę i ze 

wczoraj były prowadzone rozmowy i te prace lada moment ruszą.  

 

Pan Sołtys Mokrzysk Stanisław Pacura: 

 

Na ostatniej Sesji poruszył temat chodnika od ronda w miejscowości Mokrzyska przy 

ulicy Wiślanej w kierunku północnym. Opisał sprawę drogi i chodnika jak to wygląda, 

oraz wyjaśnienie pewnych nieścisłości związanych z wyglądem i funkcjonowaniem tej 

drogi. Prosi w imieniu mieszkańców aby przerwaną w pewnym momencie budowy 

zjazdu północnego ulice Stanisławską dokończyć.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

W tym miejscu odczytał pismo Członka Zarządu Województwa Małopolskiego 

dotyczące naszego apelu, dotyczy to miejscowości Mokrzyski, kontynuacje drogi 768 

oraz Bucza. Jest ta odpowiedź na piśmie, ta odpowiedź jest też w pewnym sensie 

nawiązaniem do tych wcześniejszych wniosków.  

-odczytał według załącznika, pismo Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie 

drogi numer 768 w miejscowości Mokrzyska.  

 

Z przeczytanego pisma wynika, że Zarząd Województwa Małopolskiego, uznał że 

kontynuowanie tej drogi nie ma sensu, ma niski wskaźnik opłacalności. Można się 

zgodzić lub nie zgodzić z tymi argumentami. Jeżeli wszystkie badania natężenia ruchu 

były robione jakiś czas temu, to mogły się zmienić. Ale jeśli tak, to jaki był sens 

budowy ronda w niedalekim położeniu tej drogi numer 768. Te 7 km niezależnie od 

decyzji Zarządu Wojewódzkiego i odpowiedzi dalsze prace przy tej drodze winny być 

kontynuowane. Pozwoliłem sobie to odczytać bo to jest ważne i prawdę mówiąc dla 

mnie ta decyzja nie jest zrozumiała.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 



Te zjazd jest dobry, potrzebny i konieczny. Będzie to realizowane. Inna kwestia jest 

tego drugiego odcinka i tutaj musimy podjąć wszelkie działania. Mimo tego iż teraz 

ten odcinek jest wykonywany. Patrząc z punktu Województwa te dane statystyczne 

dotyczące ilości przepustowości są takie że można to polemizować. Natomiast 

powinniśmy wszystko zrobić aby ten drugi odcinek doprowadzić do końca. 

Powinniśmy też zmobilizować inne sąsiednie samorządy bo dla nich jest droga jest 

bardziej ważna niż dla nas.  

 

Radna Ewa Chmielarz: 

 

Chciała pogratulować zawodnikom turnieju z Sołectwa Okocim oraz pozostałym 

zawodnikom z miejscowości Mokrzyska, Wokowice, Szczepanów i Osiedle Stare 

Miasto. A ja ze swojej strony dziekuje za świetną zabawę i super organizacje.  

 

Ad.7. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 

ostatniej sesji.  

 

PYTANIA:  

 

Radny Adam Smołucha: 

 

W sprawozdaniu jest mowa o wymianie okien w budynku OSP w Buczu, czy został 

wybrany wykonawca. Chciałem zapytać ponieważ na ostatniej sesji ten temat budził 

wiele kontrowersji. Przy okazji też takie same czynności zostały wykonane w budynku 

przy ulicy Kościuszki 2 i w budynku przy ulicy Świerkowej. Kto jest wykonawca tych 

inwestycji i czy przeznaczone środki na te inwestycje w budżecie zabezpieczyły te 

zadania.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Na komisji przedstawiłem taki wniosek dot. okien remizy w Buczu i komisja go 

przyjęła, aby te środki budżetowe były wydawane, po faktycznym przejęciu 



prywatnych obiektów na własność Gminy. Takie były wcześniejsze deklaracje. Przez 

takie podejście do sprawy na pomoc nie mogła liczyć na pomoc chociażby Straż 

Pożarna w Szczepanowie, ponieważ zawsze uzasadnieniem, bądź to na zebraniach 

wiejskich w Szczepanowie, bądź na komisji było, że środki mogą być uruchomione w 

momencie kiedy ten obiekt przejdzie pod własność Gminy. Jest to logiczne i 

racjonalne. Jeżeli mamy inwestować w budynek większe ilości środków, lepiej 

wydawać je na swoją własność, a nie w podmiot prywatny. Pytanie jest takie czy 

będą prowadzone rozmowy w celu przejęcia tego budynku na rzecz Gminy oraz czy 

te środki zostały wydatkowane?.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Ten budynek rodzi takie nie zdrowe emocje. Były dwie wersje postępowania 

względem tego budynku. My mamy dzierżawę bardzo długą tego budynku, te okna 

co my je wymieniliśmy, raczej zdążą się zepsuć niż pogorszyć stan tego budynku. 

Możemy przy kolejnych inwestycjach wystąpić do Gminy. A jeśli chodzi o OSP w 

Szczepanowie, ze my na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego tytułu do tego budynku i 

my ten temat przerabiali i dyskutowaliśmy. Gdyby taka propozycja ze strony 

Szczepanowa była to prawdopodobnie my byśmy podpisali umowę na wieloletnią 

dzierżawę. Tam temat był inny O ile pamiętam prace przy budynku na ulicy 

Kościuszki są już zakończone, a reszta jest w trakcie realizacji. Środki były 

zabezpieczone na ostatniej sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Ad vocem. Gmina pomogła uregulować OSP status własności. To trwało wiele lat. 

Więc przy udziale gminy ten status własności został uregulowany. Natomiast ja cały 

czas przypominam o deklaracji sołtysa, że obiekt ten zostanie przekazany gminie  Nie 

bardzo teraz wiem dlaczego, mamy inwestować w stowarzyszenie, które jest 

jednostką prywatną.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 



 

Na poprzedniej sesji Radni dyskutowali tą sprawę i był głosowany wniosek.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Głosowane na sesji było przeznaczenie środków na remont. Niech tak będzie. Tylko 

uważam, że zanim uruchomi się te środki, to tak jak było głosowane na komisjach, 

winna być podpisana umowa o przekazaniu ni obiektu na mienie Gminy.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

To jest Pana osobiste zdanie. Pan jest jednym z Radnych.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Są wnioski z komisji, które będą odczytane. Powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli jest 

mowa o dzierżawie, to dzierżawa ma to do siebie, że trzeba za za nią zapłacić.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Możemy sprawdzić dokumenty. Tak naprawdę nie wiem, chodzi o to żeby nie zrobić 

tego remontu w tym budynku?.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Bardzo bym chciał, aby ten remont w tym budynku został zrobiony. Aby Bucze miały 

budynek, który jest elegancki i wygodny. Natomiast nie inwestujmy w prywatną 

własność. Stowarzyszenia to są prywatne podmioty. I o to mi jedynie chodzi. To nie 

jest jednostka publiczna. To jest prywatny podmiot, który funkcjonuje w oparciu o 

ustawę o stowarzyszeniach. Nie wiem dlaczego po wielu lat dyskusji zmieniliśmy 

umowę, że nie przekażą na własność. Często tak robimy, że inwestujemy w drogi w 



chodniki które mieszkańcy przekazują, aby Gmina je zrobiła, a tutaj chcemy większe 

środki wydać i przekazać dla prywatnego podmiotu.  

 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Często się zdarzają takie sytuacje że robimy inwestycje które służą mieszkańcom i z 

różnych przyczyn na przykład nie mamy na własność a mamy użyczone i korzystają z 

tego mieszkańcy całej Gminy i tak samo tutaj jeśli ten budynek będzie wykonany i 

będzie zmodernizowany to będą korzystać z tego mieszkańcy Całego Bucza, bo tam 

mają swoją siedzibę strażacy oraz spotykają się stowarzyszenia. Ten budynek służy 

mieszkańcom w całej miejscowości.  

 

Pan Sołtys Stanisław Milewski 

 

Ten budynek służy różnym stowarzyszeniom, znajduję się w nim OSP oraz odbywają 

się w nim różne imprezy okolicznościowe. Wszystkie sprawy z przekazaniem tego 

budynku zostały już załatwione.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Dla mnie ważne są zasady. Jeżeli gmina ma inwestować środki, to winien ten 

budynek być przekazany na własność Gminie Brzesko. Wszystkie stowarzyszenia 

winne mieć taki sam dostęp to tego budynku. Gmina chcąc wydawać środki powinna 

wydawać je na własne obiekty, a nie w prywatne.  

 

Radny Adam Smołucha: 

 

Moje pytanie dotyczyło kto jest wykonawcą w tych trzech podmiotach. I czy ten 

wykonawca został wyłoniony w drodze zlecenia przetargu?.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 



 

Jeżeli chce Pan poznać szczegóły to mogę na tą interpelacje odpowiedź udzielić.  

 

Radny Franciszek Brzyk: 

 

Aby nie przedłużać tej dyskusji, chciałbym przypomnieć ze podobne rozwiązanie 

zrobiliśmy jak dobrze pamiętam w sprawie parkingu przy bramie świętego Jakuba. 

Tam nie ma na własność zrobione jest tylko użyczone. Jest tam to zrobione na 

prawie 20 lat to użyczenie i my tam naprawdę sporo sumę przeznaczyliśmy. Teraz 

czerpiemy z tego zyski bo ten parking jest płatny. My musimy się zastanowić dobrze 

nad takimi rozwiązaniami. Ten problem jest jednym z wielu dlatego proszę żebyśmy 

ten temat skończyli.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Pan Burmistrz powiedział, że takie umowy użyczenia są i były. One dotyczyły dróg i 

parkingów. Natomiast takiego przypadku odnośnie budynku nie było. Dlatego jest to 

szczególny przypadek. Za chwilę możemy mieć przypadek, gdzie każdy się zgłosi, że 

będzie chciał zrobić świetlicę i proszę ją wyremontować. Nie róbmy takich wyłomów, 

bo co innego było mówione, a co innego zostało zrobione.  

 

Radny Bogusław Babicz: 

 

Ma pytanie na temat budynku przy ulicy Kościuszki, na tej ulicy jest zaplanowane 

Muzeum Miasta Brzeska. I przez jakie instytucje zostanie przejęty ten budynek pod to 

muzeum.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

W tej chwili środki na ubiegłej sesji zostały zabezpieczone na ten cel. Zastanawiamy 

się jaką kwotę przeznaczyć i przygotowujemy dokumentacje i te środki chcielibyśmy 

w tym roku wykorzystać. Może się okazać tak że tych pieniędzy braknie i ten zakres 



przygotowań może być troszkę gorszy. Mieliśmy taką kwotę na ostatniej sesji i taką 

podzieliliśmy na zadania które planowaliśmy wykonać. To są wiadome kwoty 

szacunkowe. Chcemy te środki wykorzystać. Przy ustalaniu budżetu na rok 2015 

będziemy musieli zapewnić przynajmniej na działy edukacji.  

 

Radny Bogusław Babicz: 

Można w tedy sprzedać udziały budynku.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

W tym kierunku będziemy zmierzać. Wiecie Państwo że tam jest 2 współwłaścicieli i 

ten budynek jest już w nie najlepszym stanie i najlepszym rozwiązaniem tego jest 

żeby ten budynek sprzedać.  

 

Radny Edward Knaga: zaczynam się gubić już w kwestii tego Bucza. Dzisiaj na 

pierwszym spotkaniu na sesji uroczystej Pan Kasprzyk wymienił w pierwszej 

kolejności że zastał 3 jednostki straży pożarnej. Dopilnował żeby te obiekty zostały 

skończone. Jak dobrze zrozumiałem skończone te obiekty zostały skończone w ciągu 

2 lat. Pytanie moje jest dość jasne, kłucimy się o coś gdzie kiedy Państwo nasze 

polskie dawało pieniądze na drogę. To co one nie wróciły do nas jako obiekty. W tym 

czasie a upłynęło prawie 40 lat jak to zostało wybudowane. To w tym wypadku jest 

to wspólność dla tych mieszkańców którzy tej miejscowości nie mają innego budynku 

w którym mogli by się spotykać. Jest to budynek wielofunkcyjny. Od tego czasu kiedy 

zmodernizowano szkołę oprócz tego budynku nie ma nic innego na tym Buczu. 

Niewielki budynek a my się kłócimy żeby ten budynek wyremontować aby ci 

obywatele z tego korzystali. Ktoś na ten budynek pieniądze wyłożył od podatników 

ale nie mamy teraz środków aby go odremontować.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Panie radny tu nikt się nie 

kłuci. Po drugie problem leży zupełnie w czymś innym, niż w tym co Pan przedstawił. 

Mówimy o wydatkowaniu środków publicznych na cele publiczne bądź prywatne. Tu 

jest tylko dylemat.  

 



Radny Krzysztof Bogusz: Chodzi o poruszenie kwestii OSP Szczepanów, kwestia 

remizy. W przyszłym roku będzie prawdopodobnie ostatni nabór w ramach 

małopolskich remiz. Sądzę ze skoro są emocje przy tego typu historiach, należało by 

rozpocząć rozmowy ze Szczepanowem w sprawie porozumienia dotyczącej części 

bojowej w celu przeprowadzenia modernizacji tego obiektu. Strażacy z własnych 

środków pozyskanych z pieniędzy za akcję w znacznym stopniu zmodernizowali. 

Można by to dofinansować z projektu małopolskie remizy. Te prace wykonywane 

przez strażaków to są dziesiątki tysięcy złotych. Same bramy 21 tysięcy. Sami 

pozyskiwali środki i szukali sponsorów. Dlatego też żeby nie powtarzać błędów z lat 

ubiegłych należało by rozpocząć rozmowy z  OSP Szczepanów w sprawie użyczenia 

tego budynku na cele związane z modernizacją tego obiektu.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Ja Pana zapraszam Panie 

Przewodniczący, wiem że Pan Sołtys wyśle zaproszenie, jak będzie spotkanie  

w Buczu i może Pan w tedy mieszkańcom te wszystkie wątpliwości złożyć. Też jestem 

za tym Panie Krzysztofie, jeśli tutaj druhowie ze Szczepanowa będą zainteresowani to 

nie ma problemu, my już w latach poprzednich o takiej formie my rozmawialiśmy. 

Oni stanęli na takim wniosku że oni sami ten budynek utrzymują i z tego tytułu nie 

dzieje im się krzywda bo dostają środki od nas na miedzy innymi cele inwestycyjne 

oraz zakupu nowego sprzętu. Te remizy one kiedyś powstały ale był wszystkie 

zdewastowane czy też zniszczone. Jakbyśmy tych środków w ostatnich latach na 

nasze remizy nie przeznaczyli to by w dniu dzisiejszym były by ruinami. Było by nam 

za to wstyd.(Opisał krótko na czym polegały prace modernizacyjne w dziedzinie 

gotowości sprzętowej oraz z tytułu siedziby danej ochotniczej straży pożarnej.). Nie 

możemy zapomnieć że są często sytuacje że bez Strażaków ochotników my nie 

dalibyśmy sobie rady. Wszystkie po kolei oddziały OSP w naszej Gminie były lub będą 

modernizowane. Muszą mieć strażacy godziwe warunki aby pełnili swoją ważną role 

w życiu społecznym. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Nikt mnie nie przekona, że 

lepiej jest inwestować we własne obiekty w coś co jest przejęte na własność gminy 

tym bardziej że będziemy musieli włożyć w to duże środki, żeby budynek był taki jak 



należ trzeba przeprowadzić kapitalny remont. Nie wiem o co się spieramy. To że 

druhowie dobrze działają to wszyscy wiemy. Wyciąganie tego, że wręczaliśmy 

nagrody za coś co się należało, sam o to wnioskowałem. To są zupełnie odrębne 

rzeczy. Mamy dbać o majątek gminy i jej mieszkańców. Dbajmy o niego, angażujemy 

duże środki publiczne w remont budynku to przejmijmy go na mienie Gminne, bo tak 

to będzie to wzbudzało emocje. Oczywiste jest to, że każdy mieszkaniec będzie chciał 

mieć ładny, czysty budynek. Z całą pewnością w 100 procentach będzie miał 

zagwarantowane to, jeżeli będzie to własnością gminną niż własnością prywatną. To 

jest całkowicie naturalne i nie wiem o co tu się spierać.  

Radna Ewa Chmielarz: Panie Burmistrzu odnośnie Mokrzysk to 1 mln złotych 

zostało przeznaczone ze sprzedaży budynku OSP do budżetu miasta a nie 

wydatkowane na ten budynek.  

Radny Grzegorz Kolbusz: Zapytał o budowę budynku wielo mieszkalnego przy 

ulicy Partyzantów w Brzesku. Obecnie są prowadzone rozmowy z innymi 

projektantami w podjęciem prac zmian projektowych po poprzednim projektancie. 

Czy ten poprzedni projektant zrzekł się praw do swojego projektu, jako ze wyłaniamy 

innych projektantów którzy będą ten projekt poprawiać. Czy związku z tym co tu jest 

napisane ze będziemy się starać składać wniosek do starostwa powiatowego o 

wydanie pozwolenia na budowę. Czy Gmina będzie teraz przystępować do budowy 

tego budynku?.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Szczegółowych informacji udzieli w tym 

temacie Pan Kierownik Antoni Staszyk  

 

Pan Kierownik ITK Antoni Staszyk: Ja ten temat dosyć obszernie omawiałem na 

jednej z komisji. Tak w streszczeniu. Projektant który projektował ten obiekt okazał 

się nie zbyt solidny, były problemy projektowe. To się wszystko okazało na etapie 

składania wniosku. Projekt złożyliśmy do starostwa o pozwolenie na budowę, były 

uwagi i nie dostaliśmy pozwolenia na budowę. My temu projektantowi potrąciliśmy 

wszystko co było możliwe w umowie. Po mimo naszej licznej korespondencji i 

rozmów projektant się nie interesował tym zagadnieniem. Napisaliśmy w końcu aby 

zrzekł się praw autorskich albo sam wykonał poprawki projektowe. Ten Pan nie 



reaguje na jakąkolwiek formę kontaktu. Pisemnej odpowiedzi od jego strony nie 

mamy. Skonsultowaliśmy tą sprawę z naszym Radca Prawnym. W tej chwili 

najprawdopodobniej zlecimy to innemu projektantowi, napisaliśmy pismo że jeżeli 

Ten Projektant nie zajmie stanowiska w tej sprawie to zlecimy to innej osobie. 

Uważam że ten temat trzeba omówić na komisji.  

 

Radny Leszek Klimek:  

 

Wrócił do wypowiedzi Radnego Krzysztofa Bogusza. Jednostka OSP Szczepanów nie 

robiła bramę wjazdową z własnych pieniędzy tylko dostali z zarządu głównego. Apelu 

aby wszystkie informacje jakie były podawane dobrze sprawdzić a nie mówić nie 

prawdę. 

 

Radny Krzysztof Bogusz: 

 

Ja miałem inne informację których się trzymałem. Były informacje że pieniądze 

pochodziły od sponsorów a nie od zarządu.  

 

Radna Ewa Chmielarz: 

 

Podziękowała za sprostowanie sprawy OSP Szczepanów Radnemu Leszkowi 

Klimkowi. 

Radny Adam Kwaśniak: 

 

Zadał pytanie. 31.08.2015 roku na nadzwyczajnym zgromadzeniu MPK Brzesko 

podjęto uchwałę. Wyrażono zgodę na zakup Autobusu jako środka trwałego o 

pojemności co najmniej 80 osób. Czy Gmina rozważa przekazanie kwoty na zakup 

nowego autobusu dla MPK Brzesko?.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: O ile się nie mylę to te środki pochodzą z 

budżetu spółki MPK. Spółka również zwróciła się do nas o sfinalizowanie kolejnego 

autobusu.  



 

Ad.8. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwały Rady Miejskiej za 

okres od ostatniej sesji.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Odczytał sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji. 

– odczytał według załącznika.  

 

Pytań Brak. 

 

Ad.9. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji.  

 

Radny Krzysztof Bogusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Prawa  

i Porządku dnia 23 września 2015 roku, było to wspólne posiedzenie z Komisją 

Oświaty.  

 

Radna Barbara Borowiecka:  

 

Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 22 września 2015. 

Radny Adam Kwaśniak: 

 

Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej dnia 18 września 2015. 

Radny Jarosław Sorys: 

Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Finansowej dnia 24 września 2015. 

Radny Bogusław Babicz: 

 

Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty na wspólnym posiedzeniu z 

komisją prawa i porządku dnia 23 września 2015. 

Radny Adam Smołucha: 



Chciał odnieś się do sprawozdania z komisji finansowej. Chce podkreślić wnioski 

które zostały tam podjęte w sprawie środków i wkładów finansowych na przyszły rok. 

Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia dnia 21 września 2015. 

 

Ad.10. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

 

Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

 

Przedstawiła sprawozdanie z posiedzeń Komisji Mieszkaniowej. 

Pytań Brak: 

 

Ad.11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za  

I półrocze 2015 

 

Pan Rafał Najdała Biuro Funduszy Europejskich: Przedstawił zagadnienie 

środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej w kontekście wykonania budżetu Gminy 

Brzesko.  

- odczytał według załącznika. 

Pytania: 

 

Radny Edward Knaga: 

 

Ma pytanie do kierownika biura promocji w sprawie modernizacji części dróg osiedla 

Słotwina. To można wybrać tylko jedną drogę w danej gminie czy można większą 

ilość dróg do tego projektu. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po 17 latach w 

końcu się udało oddać drogę łączącą ulice wiejską oraz jasną. Można dalej 

poprowadzić modernizacje dróg w celu szybkiego połączenia miedzy ulicą konstytucji 

a królowej Jadwigi. Ma prośbę jeżeli by się udało zrobić dokumentacje na temat tego 

odcinka łączącego Kossaka a królowej Jadwigi i zamknąć tą drogę już w całości od 

gajowej po królowej Jadwigi.  

 

Pan Rafał Najdała: 



 

Odpowie na pierwszą część pytania Radnego Edwarda Knagi. Gmina nie może złożyć 

więcej niż jeden wniosek. Jako Gmina możemy złożyć tylko jeden wniosek, 2 wnioski 

może złożyć tylko powiat. To co Pan wspomniał do wniosku potrzebna jest pewna 

argumentacja. W tym momencie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tych dróg 

które aktualnie modernizujemy.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Jeżeli mówimy o drogach, rusza czteroletnia perspektywa, prawdopodobnie ma się 

jutro rozpocząć. Będzie prowadzony nabór do tej czteroletniej perspektywy. Miejmy 

pod uwagą to ze beneficjentów oprócz na będzie więcej. Są kryteria które wyłaniają 

ten jeden wniosek do wykonania. Ten projekt będzie realizowany przez 4 lata a my 

byśmy chcieli mieć co roku jeden plan projektu przygotowany. I te projekty 

przygotowane co roku, kryteria wykonania spełnią. 

 

Radny Adam Smołucha: 

 

W państwa wystąpieniu brakuje takiego jasnego zestawienia. Mamy wiele 

priorytetów do przeprowadzenia.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Tak do końca nie wiadomo, na co będzie można te wnioski składać. Są składane 

główne priorytetowe i z wśród nich wyłaniane są do wykonania. Ale w momencie 

uruchomienia naborów do tego będzie dopiero wiadomo czy dany wniosek będzie 

przyjęty do realizacji. Wiemy jakie są potrzeby mieszkańców i chcemy się na nich 

skupić. Będziemy na pewno wszystkich informować na bieżąco.  

 

Pan Rafał Najdała: 

 



Nie powiedziałem wszystkiego co mógłbym powiedzieć. Natomiast nie chciałem 

przedłużać i o każdym jednym projekcie mówić. My wiemy gdzie są nasze 

możliwości. Temat nieszczęsnego wkładu własnego był już poruszany. Trudno jest 

nam zaplanować wszystkie działania i przypisać się do wszystkich priorytetów już w 

tym momencie. Kolejna część problemu jest taka ze bardzo rzadko można było 

wydawać pieniądze i jednocześnie je odbierać. W większości przypadkach trzeba 

100% środków wydać a później odpiera się dotacje.(krótko opisał na czym polega 

pozyskiwanie i oddelegowanie środków przeznaczonych do wykonania inwestycji 

popartych przez mieszkańców.)  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Temat ten jest szalenie ciekawy, ale czas na troszeczkę ogranicza. Mam taką prośbę 

mamy częściową informację. Prosi o uzupełnienie i przesłanie do biura rady.  

 

Radny Bogusław Babicz: 

 

Ja mam pytanie w kontekście pozyskiwania środków, mówiliśmy już o tym. Poczet 

szkoły muzycznej i ewentualnie rozbudowy szkoły numer 2 bo te prace projektowe są 

prowadzone. To jest bardzo ważne bo ta szkoła muzyczna funkcjonuje rozwija się i 

chwała za to.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Nie ma prac projektowych prowadzonych miały być, ale w ubiegłym roku brakło 

środków. Ta szkoła nie generuje nam na dzień dzisiejszy żadnych dochodów i udało 

nam się wygospodarować pomieszczenia które zostały wyremontowane i po takiej 

analizie. Ja dochodzę do takiego wniosku że dyrektorzy tych placówek muszą się 

porozumieć i w ramach tych obiektów wygospodarować pomieszczenia. Bardzo 

trudno się podejmuje decyzje w oświacie, takie decyzje trzeba podejmować. A jeśli 

chodzi o bazę przedszkoli to po ostatnich komisjach pozwoliłem sobie spotkać się z 



pracownikami urzędu i przeanalizowaliśmy ile nam brakuje miejsc w przedszkolach i 

jak te problemy rozwiązać.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Zmiana porządku obrad zamienienie punktu 12 na 13. Z powodu służbowego 

wyjazdu Pani dyrektor SP ZOZ w Brzesku. I jeszcze punkt 15 jako punkt kolejny 13.  

Głosowanie jednogłośnie.(punkt 12 na 13.) 

Głosowanie jednogłośnie.(punkt 15 na 13.) 

 

Ad.12. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności 

mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta.  

 

Dyrektor Szpitala w Brzesku Pani Józefa Szczurek Żelazko: 

Zaprezentowała jednocześnie opisując zagadnienie funkcjonowania SP ZOZ w 

Brzesko za pośrednictwem wizualizacji po przez Prezentacje Multimedialną. 

-zaprezentowała według załącznika.  

 

Pytania: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Wspomniała Pani Dyrektor, że będzie 60 mln złotych wydzielonych na programy 

profilaktyczne. Do Rady Miejskiej i na Komisje wpłynęło pismo o programie który 

został tu już przytoczony dotyczy on szczepień przeciwko brodawczakom, wirus HPV. 

To są drogie szczepionki, czy w ramach tych środków na programy profilaktyczne 

byłaby możliwość rozważenia wprowadzenia tego programu poprzez pełne 

sfinansowanie lub przez dofinansowanie, tak aby to wprowadzić w obieg te 

szczepienia?. Pytam o to bo mam córki 13 i 14 lat i byłbym na pewno zainteresowany  

tak jak większość rodziców tymi szczepieniami.  

 

Dyrektor Szpitala w Brzesku Pani Józefa Szczurek Żelazko 



Właśnie na ostatniej sesji sejmiku wojewódzkiego podejmowaliśmy uchwałę miedzy 

innymi wprowadzenia tych zadań do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-

2022 i profilaktyka raka szyjki macicy jest w tym programie. I są tam na tą 

profilaktykę wydzielone środki na województwo małopolskie. W pozostałych 

aspektach będą musiały aplikować gminy lub powiaty. Tak to będzie realizowane i 

my na komisji zdrowia określiliśmy dla jakich grup ma być do dedykowane. Program 

ten jest wpisany i ja pozwolę sobie przesłać pełną informacje na ten temat radnym 

aby Państwo mieli tą wiedzę o tej sprawie. Ile środków na jakie programy będzie 

można uzyskać oraz kiedy będzie można będzie aplikować o te środki.  

 

Radny Bogusław Babicz: 

Zapytał o kwestie zagospodarowania terenów a w szczególności parkingów wokół 

szpitala w brzesku. Bo nie wygląda to za bardzo estetycznie. Jest to tez ważne dla 

pacjentów aby mieli łatwy dostęp do świadczonych usług medycznych.  

 

Dyrektor Szpitala w Brzesku Pani Józefa Szczurek Żelazko 

My mamy przygotowany projekt zagospodarowanie otoczenia szpitala, zrobiliśmy 

projekt oraz kosztorys tego przedsięwzięcia. Przedstawiła krótko ogólnie specyfikacje 

tego projektu. Jeśli mamy do wyboru kupić nowy sprzęt do szpitala albo wykonać 

parking, przeważają w tym temacie względy zdrowotne przy podejmowaniu decyzji. 

Jest jeszcze jedna rzecz jaką bierzemy pod uwagę w trakcie planowania. Wokół nas 

mają powstać instytucje policji oraz straży pożarnej i tam powiat tez robi pewne 

projekty, chodzi o to żeby jakoś to powiązać ze sobą. Później może się okazać ze w 

przyszłości po mimo remontu i modernizacji terenu możemy znów mieć zmiany 

uwzględniające pozostałe instytucje które mają powstać. Pamiętamy o tym i 

będziemy starać się pozyskiwać środki na te cele.  

 

Ad.13. Informacja na temat stanu środowiska na terenie Gminy Brzesko  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

 



Przedstawiła informacje jednocześnie omawiając zagadnienie stanu środowiska na 

terenie Gminy Brzesko.  

- informacja stanowi złącznik do protokołu.  

 

Pytania: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Z wypowiedzi Pani wynika, że sami mieszkańcy stwierdzili, że jakość powietrza jest 

zła i nawet bardzo zła. Z tego rozumiem, że sami mieszkańcy palą śmieci i w ten 

sposób sami się trują. Czy są też jakieś inne powody tego zanieczyszczenia 

powietrza?. 

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

To jest zanieczyszczenie które trafia do powietrza ze spalania wszelkiego rodzaju 

paliw. W przypadku gdzie są to typy paliw typu GAZ, to prawie w ogóle go nie ma, 

albo bardzo mało, jeżeli jest to węgiel, drewno to on jest emitowany z dobrej jakości 

więcej a z mniejszej jakości mniej. Najbardziej ekologicznym źródłem ogrzewania jest 

energia naturalna.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Wspomniała Pani o punktach pomiarowych wody powyżej oraz poniżej Brzeska. Te 

punkty są daleko czy blisko od Brzeska lokalizowane. My wnioskowaliśmy, aby te 

punkty zrobić u granic gminy, aby mogliśmy monitorować jaka jest jakość tej wody 

przepływającej przez naszą gminę.  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

 



Punkty pomiaru znajdują się miejscowości Okocim powyżej miasta. Znajduje się tam 

gdzie jest ujęcie wody na Browaru. A drugi punkt znajduje się w miejscowości 

Maszkienice Dół. W żadnym innym punkcie nie możemy punktów umiejscowić 

ponieważ jest ściśle ograniczona.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Wnioskowaliśmy też o to żeby zamontować punkt pomiaru hałasu. Przy wielu 

sprawach zostały stwierdzone przekroczenia hałasu. Taki punkt gdzieś w obrębie 

miasta powiatowego Brzeska zlokalizować, czy jest to możliwe?.  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

 

Nie jest to możliwe, bo nie ma czegoś takiego w żadnym mieście. Mierzone to nie 

znaczy że istnieje stacja która ciągle mierzy natężenie tego hałasu. Kiedy istnieje 

konieczność pomiaru to my posiadamy stacje automatyczną i jest przewożona tam 

gdzie są jakie potrzeby tego pomiaru.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Jak często jest kontrolowana jest oczyszczalnia ścieków przy browarze. Pytam bo 

prawie zawsze czuć zapachy z tej oczyszczalni. Czy to są związane zapachy z 

normalnym funkcjonowaniem oczyszczalni czy są  jakieś inne powody?. Czy jest 

możliwość kontrolowania terenów górniczych tam gdzie jest prowadzona 

eksploatacja żwirów i piasków mam tu na myśli ten teren przy ulicy 

Szczepanowskiej?. Koncesja jest, ale wygląda to nie za ciekawie. Czy to miejsce było 

kontrolowane i czy macie do tego uprawnienia?.  

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

 



Jeżeli nic się nie dzieje na oczyszczalni to takie kontrole planowe prowadzimy raz do 

roku. Jeżeli chodzi o uciążliwości zapachowe, to tam od zawsze jak pamiętam 

sytuacja taka występowała. Zapach też wynika z gospodarowania osadami 

ściekowymi. Technologie zarządzania ściekami zostały już opanowane i nie mamy z 

tym problemów. Niestety gospodarka osadami ściekowymi nie została 

rozpoznana.(opisała sprawę oczyszczalni oraz spraw z tym związanych pod względem 

prawnym.) Jeżeli chodzi o kontrole to mają uprawnienia mają ci, którzy wydali 

koncesje na wydobycie. My możemy przeprowadzić kontrole, a wystąpienia 

prześlemy do organu wydającego koncesje. 

 

Radna Maria Kądziołka, ja bym chciała zadać pytanie, Pani wspomniała tutaj o 

systemie monitoringu. Czy Państwo jak instytucja zajmująca się tymi sprawami nie 

możecie wnioskować o poszerzenie tego systemu o kolejne punkty pomiarowe.  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

 

Przykro mi ale nie możemy o coś takiego wnioskować. Wszystko zależy od decyzji 

naszych przełożonych i one są przystosowanych do naszych możliwości. Pewnie 

działania prowadzone przez nas nie będą miały podstawy prawnej do późniejszego 

ich egzekwowania.  

 

Radny Adam Smołucha, moje pytanie dotyczy Uszwicy i związanej z dyrektywą 

wodną która nakłada podjęcie wskaźników czystości. Czy Państwo związku z złym 

stanem tej rzeki podjęli jakieś działania aby tą dyrektywę spełnić. Jeżeli Pani ma 

wiedze co będzie w konsekwencji nie wypełnienia tej dyrektywy, proszę nam jej 

udzielić.  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

 



To rządy podejmują działania dotyczące higienizacji zlewni. My mamy zadbać o to 

żeby we wszystkich gminach były oczyszczalnie i realizowany krajowy program 

oczyszczalni ścieków. My tak naprawdę to tylko kontrolujemy czy tak rzeczywiście 

jest. Wiemy co się dzieje bo robimy to systematycznie. Do każdej gminy się udamy i 

sprawdzimy jaki im przysługuje program oraz czy jest on obowiązujący i 

wykonywany. W przypadku nie zrealizowania to będą takie same jak w przypadku 

zanieczyszczenia powietrza. Są za to odpowiednie kary. Konsekwencje są dotkliwe 

finansowo. 

 

Radny Adam Smołucha 

 

Czy to jest taka sytuacja o której mówiłem?. My z środowiskiem nic nie robimy i 

rozwiązaniem naszego państwa wynikające z przyjętych dyrektyw będą skutkowały z 

bardzo dużymi karami. Przez lata degradowane jest środowisko i stan tego 

środowiska i z biegiem czasu trudno go będzie odtworzyć. Wiele się nie zmienia w 

niektórych aspektach sprawozdania biorąc pod uwagę lata poprzednie.  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

 

Nigdy nie powiedziałam ze nie spełnia warunków. Gdyby nie spełniała warunków 

ustalonych w decyzji w tedy my podejmujemy działania. Oczyszczalnia spełnia 

wymagania ale w brzesku jest inny problem. Przepływ wody w Uszwicy jest tak mały 

ze jak się odprowadza ścieki, nawet spełniające warunki to przy niskich stanach 

następuje zanieczyszczenie tej Uszwicy ponieważ połowa to są ścieki.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

W ostatnich tygodniach, nie wiem czy to było zgłaszane,  ale donosili wędkarze, że 

ryby pływają do góry brzuchami.  

 



Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

 

Nie możemy na każde tego typu zgłoszenia reagować ponieważ jest to nie możliwe. 

Uszwica jest jaka jest. Nie trudno sobie wyobrazić niektóre kwestie. I były poruszane 

już te tematy na komisjach.  

 

Radny Adam Smołucha  

Trzeba wykorzystać dostępne technologie do dopasowania funkcjonowania 

oczyszczalni względem rzeki i jej specyfikacji ekosystemowej. Mnie niepokoi to że 

Pani w swoim wystąpieniu przyjmuje taki stan rzeczy jako stan nie możliwy do 

zmienienia. Ja uważam że to trzeba zmienić i sądzę ze przy analizie wskaźników 

można określić na jakim etapie jest problem a później daje nam to pole manewru do 

naprawienia tego i w konsekwencji spełnienia kryterium. Nie mam wiedzy aby 

wskazać rozwiązanie, natomiast jakieś należy znaleźć.   

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

Ja mam do Pana pytanie. Kto według Pana powinien to zrobić i rozwiązanie znaleźć. 

bo to jest kwestia technik które obowiązują w Okocimiu. Tam można tylko zmniejszyć 

ilość pobieranej wody, w przypadku miasta jest to bardzo trudne. Nikt nikomu nie 

będzie zabraniał dostępu do wody.  

 

Radny Adam Smołucha Utrzymanie takie stanu rzeczy jest nie właściwe i należy to 

zmienić.  

 

(dyskusja miedzy dwiema osobami na temat działań prowadzonych w celu eliminacji 

problemów z oczyszczalnią ścieków w kontekście rzeki Uszwicy uwzględniając w to 

dwa punkty widzenia całej sprawy i szukania rozwiązania.) 

 

Radny Adam Smołucha Nie ma żadnego złamania prawa w wydawaniu 

określonych schematów zachowań i postępowań względem problemów 



występujących z oczyszczalniami. Pytanie bardziej chodzi o to, czy my damy rade coś 

zrobić z rzeką aby była bardziej czystsza?.  

 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik Mówiła pani tutaj o produkcie który jest 

wykorzystywany z oczyszczalni ścieków w rolnictwie. Tak się składa że moja 

miejscowość Wokowice ze strony wschodniej i mamy hektary pól uprawnych i od 

kilku lat pola uprawne co roku na ścierniska są wywożone ścieki z różnych 

miejscowości. Walczymy z tym na okrągło. Od tamtego roku monitoruje wszystko co 

się tam dzieje. Jeżeli urząd to kontroluje to w tedy te ścieki są w miarę należyty 

sposób wywożone a gdy nie jest to kontrolowane to w tedy przychodzą ścieki z 

różnych rodzajów zakładów przemysłowo-usługowych. Wystąpmy gdzieś wyżej aby 

przygotować projekt uchwały ograniczająco wywóz ścieków. My jako społeczeństwo 

trujemy się za pośrednictwem tych odpadów. Samochody które transportują te 

odpady przejeżdżając przez dana wieś powodują bardzo duże utrudnienia 

funkcjonowania mieszkańców w danej wsi. Ograniczyć przewóz tych odpadów aby 

nie wpływały na życie mieszkańców.  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

Wszystko co Pan tu powiedział to jest to prawda i to potwierdzam. Próbowaliśmy 

zmienić zapisy i uzupełnić o zapisy i definicje osadu ustabilizowanego, nie udało się 

nam to zrobić. Widocznie właściwego wsparcia w sejmie nie ma. W momencie 

ukarania tego kogoś kto wywozi te śmieci itd. Mandatem to powie jakie mamy 

dowody w tej sprawie. Nie ma ustawy ani rozporządzeń które mówią jak mierzy się 

odory w środowisku. (opisała krótko na przykładzie tą sprawę. W jaki sposób udziela 

się kar oraz są egzekwowane naruszenia w podmiocie wywozu odpadów).  

 

Radny Adam Smołucha, nie chce mi się wierzyć że jedyną konsekwencją 

wyprodukowania artykułu spożywczego w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych 

a odpadów, dla przewoźnika odpadów ściekowych jest cofnięcie dopłat unijnych.  

Z tej dyskusji możemy wnioskować ze my nie wiem jakie ilości produktów trafia do 

obrotu właśnie z upraw które są skażone. Jest to przerażające że Pani jako urzędnik 



mówi że jest bezsilna. Urzędnik odpowiedzialny za kontrole podstawowych 

parametrów jakości naszego życia i tego czym się odżywiamy mówi że jest bezsilny. 

Uważam ze sprawa jest o tyle istotna i ważna tego nie kontrolowanego wywozu 

odpadów ściekowych aby rozwiązać tą sytuacje.  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

Ja nie jestem bezsilna w zakresie badań, lecz jestem bezsilna w wykorzystaniu 

rolniczego osadu ściekowego. Plony są badane i poddawane atestom i zajmują się 

tym inne organy niż inspekcja ochrony środowiska.  

 

Radna Ewa Chmielarz Ja mam pytanie ponieważ na terenie naszej miejscowości 

znajduje się zakład utylizacji odpadów ropo pochodnych które są dla mieszkańców 

mieszkających nie daleko tego zakładu uciążliwością. Zgłaszali do ochrony 

środowiska w powiecie ale powiat przekierował to do inspektoratu w Krakowie. Jeżeli 

wy przeprowadzacie kontrole danego zakładu czy informujecie ze przyjedziecie czy 

możecie to zrobić informując przy kontroli. Więcej by wynikło z kontroli nie 

zapowiedzianej bo na zapowiedzianą można się należycie przygotować.  

 

Pani Krystynka Gołębiowska Wojewódzki Inspektoriat Ochrony 

Środowiska : 

Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców reguluje ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej. Czy inspekcja nie może sobie dowolnie kontrolować 

przedsiębiorcę. Ponieważ wywalczyli sobie w sejmie żeby te kontrole z różnych 

urzędów nie siedziały cały rok bo efekt będzie taki ze oni nie będą w stanie nic 

produkować. Wszystkie kontrole planowe prowadzone muszą być zgodnie z tą 

uchwałą. O tym do zakładu jest wysyłana informacja pisemnie w odpowiednim 

terminie i w tedy kontrola może być odbyta. Jest tez druga forma kontroli są to tak 

zwane kontrole interwencyjne czyli samorząd albo wójt albo ktoś prosi nas o 

przeprowadzenie kontroli ponieważ podejrzewa ze działalność podmiotu może 

szkodzić środowisku, życiu lub zdrowiu ludzi. Na taką kontrole przyjeżdżamy bez 

informacji dla tego podmiotu. O zakładzie o którym Pani mówi dostałam od 



marszałka i prosił o sprawdzenie czy działalność tej firmy jest zgodna z pozwoleniem 

które firma posiada. Kontrola się odbyła jakie są jej wynik nie wiem, odbyła się w 

tym tygodniu. Jak będę posiadała informacje to przekaże te informacje.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Podziękował Pani Gołębiowskiej za przedstawienie tematu i wyjaśnienie istotnych 

kwestii oraz za odpowiedzi na pytania od Radnych.  

 

Ad.14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I 

półrocze 2015r. 

 

Skarbnik Celina Łanocha: 

 

Przedstawiła informacje na temat przebiegu wykonania budżetu. 

- stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pytania: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Czy ta nadwyżka, którą Pani podała pozwoli nam zbilansować środki na oświatę na 

drugie półrocze?.  

 

Skarbnik Celina Łanocha: 

 

Nadwyżka stanowi ten realny pieniądz. O samym zabezpieczeniu środków na oświatę 

decyduję plan wydatków oraz dochodów. Czyli w tym wypadku wykonanie 

całoroczne. Przy tych zmianach które państwo posiadają i mają państwo 

przedstawione, zabezpieczamy w większości wszystkie wydatki na oświatę. Sądzę że 

nie będzie takiego zagrożenia że będzie nam brakować środki.  

 



Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Czy mamy przysłowiową pętle na szyi związaną z finansami?.  

 

Skarbnik Celina Łanocha: 

 

Mamy problem ze spełnieniem tego indywidualnego wskaźnika. Nadwyżka 

operacyjna nie jest duża. Wszystko zależy od danego roku budżetowego. Jest ona 

niska ta nadwyżka i ma wpływ na ten wskaźnik. Trzeba zwrócić uwagę na to ze 

realizacja dochodów w pierwszym półroczu jest naprawdę bardzo dobra. Nie ma 

zachwianej płynności finansowej, wiec nie ma zagrożenia. Indywidualny wskaźnik nie 

ma przełożenia na możliwości zadłużania się czy możliwości spłaty kredytu. Ten 

wskaźnik jest to fikcyjny twór, działanie które wykazuje kondycje gminy. Prawdziwym 

miernikiem kondycji gminy dla mnie stanowi to czy na bieżąco jesteśmy w stanie z 

własnych środków pokrywać wydatki.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

 

Chciałem do tego dodać co przedstawiła Pani Celina tylko to że czyniliśmy 

oszczędności i zaciskaliśmy przysłowiowego pasa. Ten wskaźnik który miał ułatwić 

funkcjonowanie i sięganie po nowe fundusze, okazuje się jednak ze jest on bardzo 

nie korzystny. Wielokrotnie była mowa o tym ze ten wskaźnik powinien być 

zmieniony. Często jest nam ciężko zwiększać dochody bieżące przy jednoczesnym 

rosnącym kosztem oświaty. Jeżeli wpływy do Państwa są mniejsze to do nas też są 

mniejsze. Ten rok jest bardzo dobrze realizowany ale nie możemy się dać uśpić i 

musimy być gotowi na wszystko i działania takie prowadzić aby te środki posiadać.  

 

Radny Piotr wyczesany: 

 

Odczytał opinie RIO. 

- pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 



Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Zaproponował zgodnie z wnioskiem zaopiniować i przyjąć pismo skierowane na temat 

wykonania budżetu na pierwsze półrocze 2015 roku. 

Głosowano:- jednogłośnie.  

 

Ad.15. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Ten temat był omawiany już na wszystkich komisjach. Informacja została przyjęta do 

protokołu.  

 

Ad.16. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015: 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany: 

 

Odczytał projekt uchwały.  

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pytania: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk W sprawozdaniu i w tym co 

Pani skarbnik powiedziała wynika to ze zaczynamy spłacać ten nasz dług od tego 

roku i skończymy w 2016. Rozchody mamy na poziomie zerowym.  

 

Pani Skarbnik Celina Łanocha Spłatę przewidujemy na rok 2016. Cześć tego 

długu spłaciliśmy na przełomie roku 2013/2014. Z tytułu obligacji jesteśmy zadłużeni 

do roku 2016.  



 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV (86)2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 

rok 2015; stanowi załącznik do protokołu.  

 

2) zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 

stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko; 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany: Odczytał projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: jednogłośnie. 

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Uchwała Nr XV(87)2015 w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w 
Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brzesko; 

 

3) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego 

wynagradzania za inkaso; 

 

Pani Skarbnik Celina Łanocha: Ten punkt poboru przy urzędzie skarbowym on 

przeszedł w ręce innego właściciela i związku z tym osoby które pobierały tą opłatę 

zrezygnowały i została wybrana inna osoba na to stanowisko.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany Odczytał projekt uchwały.  

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-86.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-87.pdf


Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

 

Głosowano: jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV (88)2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki 
prowizyjnego wynagradzania za inkaso; stanowi załącznik do protokołu; 

 

4) przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej  w drodze 

przetargu; 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany Odczytał projekt uchwały.  

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV (89)2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 
gruntowej  w drodze przetargu; stanowi załącznik do protokołu   

 

5) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

publicznego zarządzania drogą krajową; 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany: Odczytał projekt uchwały.  

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV (90)2015 w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad zadania publicznego zarządzania drogą krajową; stanowi załącznik do 
protokołu   

 

6) przekazania skargi; 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-88.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-89.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-90.pdf


 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Jeżeli chodzi o rozpatrywanie skargi w przedmiocie na wójta innej gminy należy to 

przekazać właściwej radzie gminy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany Odczytał projekt uchwały. - 

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV (91)2015 w sprawie przekazania skargi; stanowi załącznik do 
protokołu   

 

7)      wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej ds. opiniowania 

wniosków 

o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany Odczytał projekt uchwały.  

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV (92)2015 w sprawie wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej 
ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne 
osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko 
stanowi załącznik do protokołu   

 

8) nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Brzesku; 

 

Radna Barbara Borowiecka: To zarząd osiedla Kopaliny-Jagiełły opiniował nazwę 

tej ulicy i życzymy mieszkańcom lawendowego życia.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-91.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/Uchwala-92.pdf


 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz: Odczytała projekt uchwały.  

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV (93)2015 w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Brzesku; 
stanowi załącznik do protokołu   

 

9) przejęcia pojazdu na własność Gminy Brzesko; 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz Odczytała projekt uchwały.  

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV (94)2015 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Brzesko; 
stanowi załącznik do protokołu   

 

10)   zmiany uchwały nr VII/40/2007 rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 

w Brzesku; 

 

Radny Grzegorz Kolbusz w projekcie uchwały mamy napisane że będzie to 

pozyskiwanie udostępnianie i gromadzenie społeczności lokalnej przedmiotów 

związanych z kulturą brzeska w ekspozycji muzealnej. W uzasadnieniu jest tak że są 

słowa które nie są już tak jednoznaczne. Rzeczywiście zmieniamy ten statut w taki 

sposób jak jest opisany, ze będzie mógł MOK gromadzić i udostępniać i pozyskiwać, 

czy od razu powołujemy całkiem inną jednostkę która będzie działać osobno.  

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: Po uwagach od Pani Radcy Prawnego zostało 

to zmienione aby nie generowało to dodatkowych kosztów i tutaj nie pada dokładnie 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-93.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-94.pdf


nazwa. Gdyby się okazało ze będzie inna nazwa trzeba będzie w tedy zmieniać 

statut. Sama nazwa tego będzie ustalana w planie organizacyjnym przyjmowanym 

przez dyrektora ośrodka kultury.  

 

Radny Grzegorz Kolbusz: To będzie w ramach już zarządzanych placów przez 

MOK czy to będzie cos całkiem osobnego.  

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 

Organizacyjnie będzie to ujęte w regulaminie, natomiast w materiałach na ten 

moment planowane przy ulicy Kościuszki 2.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Na komisjach można było odczytać tak, że to będzie w ramach działalności MOK i 

która przejmie nie jako funkcje muzeum. Jeżeli to miałaby być osobna jednostka, to 

musiała by mieć struktury i nadany nowy statut.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

My te działania podejmiemy w takim kierunku by nie generować zbyt dużych 

kosztów. Możemy utworzy coś nowego i samodzielnego, wraz z początkiem 

generowało by to duże koszty. W ramach działania kulturowego MOK takie działanie 

może się mieścić. Wiadome jest to że to muzeum od razu nie będzie wiadomo jak 

długo czynne lub posiadało nie wiadomo ile zbiorów. Wszystko wymaga czasu na 

rozwinięcie. Będę Państwa na bieżąco informować. 

 

Radny Grzegorz Kolbusz: 

Czy jest już znana kwota która by już była przeznaczona na adaptacje tych 

pomieszczeń. Jaka to będzie w przyszłości kwota. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

Na to pytanie w 100% Panu nie odpowiem. My ten budynek przejęliśmy od kilku 

różnych przedsiębiorstw. Liczyliśmy na to żeby chociaż w części zapewnić warunki już 

teraz pod te zadania kulturalne. Wszystkie prace na pewno nie uda nam się skończyć 



i trzeba będzie na bieżąco to korygować. Mamy wiedze i możliwości aby to 

zrealizować.  

 

Radny Jarosław Sorys: 

Pytanie kolegi było bardzo jasne i uzasadnione. Zapytałem na komisji w jakim 

kierunku to idzie bo w materiałach tego nie było. Jednocześnie jak to będzie 

prowadzone etapami, to dobrze bo nie wiadomo jak to się rozwinie, ale jednak jakiś 

bilans możemy uzyskać. Nawet jeśli etapami my to będziemy robić to jakieś kwoty 

powinny być już znane.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

Ta kwota która jest przeznaczona na pewno zostanie użyta a nawet tych środków 

braknie. Wykonamy najbardziej niezbędne prace. Jeżeli Państwo chcecie ja mogę 

jakieś stosunkowe dane przedstawić. Chcemy to zrobić tak aby się nie odwlekało w 

kontekście też do innych zadań prowadzonych przez nas.  

 

Radny Adam Kwaśniak: 

Uważam ze ten budynek na Kościuszki został bardzo dobrze wybrany. Proponuje 

rozpocząć działanie na ulicy Puszkina.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: 

W jednym i w drugim budynku będzie trzeba podjąć prace adaptacyjne.  

 

Radny Adam Kwaśniak: 

Dobry fajny budynek ulokowany w środku miasta. Natomiast trzeba zauważyć że 

koszty będą duże, bo nie będzie tam dyrektora ani księgowych i będzie to zarządzane 

ze pośrednictwem MOK. Wiele mieszkańców deklarowało oddanie rzeczy które by się 

nadawały do tego muzeum. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz Odczytała projekt uchwały.  

-projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: 18-za , 1 wstrzymujący.  

Uchwała Nr XV (95)2015 w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/2007 rady Miejskiej w 
Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 
Kultury w Brzesku; stanowi załącznik do protokołu   

 

11)   zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Brzesko na temat budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Projekt tej uchwały był omawiany na wszystkich komisjach. Ja będę miał jedną 

poprawkę. Wnioskuje w paragrafie 15 w ustępie 1 zmienić jeden zapis że w 

głosowaniu mogą brać wszyscy mieszkańcy gminy, którzy w momencie głosowania 

ukończyli 13 lat. Uzasadniając to tym, że osoba która skończyła 13 lat z punktu 

prawa cywilnego ma ograniczone możliwości do czynności cywilno-prawnych. Mało 

tego jeśli wprowadzimy 15 lat to podzielimy młodzież w samym gimnazjum. Młodzież 

gimnazjalna jest już na tyle młodzieżą, na tyle dojrzałą, że pytając swoje dwie córki, 

pytając co by zrobiły, to odpowiedziały że one by się bardzo ucieszyły jakby miały 

taką możliwość. Często zachwycamy się młodzieżą, która występuje w różnych 

społecznych wydarzeniach np. związanych z żołnierzami wyklętymi, gdzie w zamian i 

w nagrodę młodzież ta jeździ np. do Brukseli. Stąd właśnie uważam, że nie 

zróżnicować młodzieży i dać im możliwość wypowiedzenia się. Wydaje mi się, że to 

jest w pełni uzasadnione. Uwzględniając to że w młodzieżowej radzie gminy ta 

młodzież też jest brana pod uwagę aby jej nie przeoczyć, także Komisja spraw 

obywatelskich tą sprawę pozytywnie zaopiniowała. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 

Ten wątek tego wieku był założony 18 lat. Również padały takie wnioski żeby 

umożliwić troszkę młodszym osobom możliwość głosowania w tym budżecie 

obywatelskim. Związku z tym wybraliśmy takie rozwiązanie zadowalające ponieważ 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-95.pdf


wiadome że 13 latki, to są osoby które są jeszcze dziećmi a wiek 15 lat to już 

człowiek nie jednokrotnie wie co chce ze sobą robić już w przyszłości. I takie 

rozwiązanie zaproponowaliśmy aby były to osoby które skończyły 15 lat. Gmina na 

której wzorowaliśmy się przy tworzeniu tego budżetu obywatelskiego w kontekście 

regulaminu w ubiegłym roku miała głosowanie i po nim zmniejszyli na wniosek 

mieszkańców do 15 lat z 18 lat. Obniżenie tego wieku sprawi to że mogą być 

troszeczkę wypatrzone wyniki, bo o wyborach decydują w znacznej mierze osoby 

dorosłe. My tutaj chcemy żeby osoby 15 letnie też miały możliwość wypowiedzenia 

się. Zmniejszenie tego wieku poniżej 15 roku życia, to decyzja troszeczkę za daleko 

idąca.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Nie rozumiem Pana wypowiedzi. To że będzie młodsza młodzież głosowała to będą 

nie takie wyniki jakie chcemy. Nie dzieli się społeczności znajdującej się w danej 

szkole. Dajmy też szansę tej młodzieży się wypowiedzieć. To nie są dzieci. Warto z tą 

młodzieżą porozmawiać. Czasy się zmieniły. Niech ktoś powie tej młodszej młodzieży 

ze to są dzieci, to zauważy oburzenie w ich oczach.  

 

Radny Bogusław Babicz: 

Pan wie Panie Przewodniczący ze na komisji wspólnej oświaty i prawa i porządku na 

której był Pan obecny, w tedy głosując tą poprawkę o której Pan mówił to byłem 

przeciwny. Bo twierdziłem ze obniżanie tego wieku do 13 lat jest trochę nie 

uzasadnione. Wydaje mi się jednak że to jest słuszna poprawka dlatego żeby nie 

różnicować młodzieży. Trzeba sobie zdać sprawę z tego ze ten wiek 15 lat też nie ma 

żadnego uzasadnienia. Ja bym powiedział tak że biorąc przepisy kodeksu cywilnego 

to właśnie cezurą na próg dorosłości jest to wiek 13 lat bo zgodnie z kodeksem 

cywilnym wiek 13 lat nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych to jest 

jeden argument natury prawnej. Drugi argument który Pan Przewodniczący mówił że 

to są gimnazjaliści ze jak ustalimy wiek 15 podzielimy tą młodzież na 2 grupy 

wiekowe w ramach działania tej samej szkoły. Dlaczego w tym wypadku uczeń z 

klasy 3 gimnazjum może mieć prawo złożyć swój głos a uczeń 1 klasy nie. Trzeci 

powód że nawet ta młodzieżowa rada gminy którą chcemy reaktywować, tam też są 



zapisy że radnymi młodzieżowej rady gminy mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych i tez w jakiś sposób oni nawet ci z 1 klasy gimnazjum mogą 

wyrażać swoje poglądy. Po pewnym przeanalizowaniu problemu uważam że to jest 

zasadne żeby spróbować obniżyć ten wiek do 13 lat. Tak jak powiedziałem wiek 15 

lat nie ma żadnego prawnego uzasadnienia to my oceniamy to ze 15 latek będzie 

podejmował trafniejsze decyzje i propozycje do budżetu obywatelskiego niż 13 latek. 

A na jakiej podstawie to oceniamy i to jest gimnazjalista i to jest gimnazjalista. 

Czasami 16 latek jest mniej dojrzały emocjonalnie i społecznie niż 13-14 latek?.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Każdy wiek podany jest wiekiem 

umownym. Przyjęło się ze wiek 18 lat to jest pełnoletność. I na podobnej zasadzie to 

zostało przyjęte. 

 

Radny Bogusław Babicz Wiek 18 lat był kiedyś umownie przyjęty i teraz został 

prawnie ustawowo przyjęty. Tak samo wiek 13 przyjęto że wieku nabywa się 

ograniczone prawo do czynności prawnych i taką samą zdolność do czynności 

prawnych posiada 15 latek. 

 

Radny Grzegorz Kolbusz Ja również jestem za żeby to 13 lat był wiekiem 

uprawniającym do głosowania w budżecie obywatelskim. Znam osoby z wiekiem 13-

14 lat i swoją dojrzałością myślę żeby nie raz zawstydziły osoby dorosłe. Nie mówię o 

16 latkach tylko o osobach dorosłych. A druga sprawa jest taka która nam się rzuciła 

w oczy razem z Panią Radną. W pierwszym momencie wiek 13 lat jak usłyszymy 

wszyscy krzyczą że to są dzieci. Ale kiedy omawialiśmy tematy szczepień przeciwko 

temu wirusowi co była wcześniej mowa. Było mówione że to jest pierwsza inicjacja 

seksualna i wskazywali wiek 11 lat i przy wieku 13 lat wskazywali że może być to już 

za późno na podjęcie działań. I przy tej sprawie nikt nie krzyczał ze 13 latkowie to są 

dzieci.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Tak jak mówiliśmy ten wiek jest podany 

umownie. Tak jak było przeprowadzane ze wiek 18 lat ze ten wiek jest uważany za 

dojrzały i jest się w tedy osobą dorosłą pełnoletnią. Później kolejne wieki 21 ze 



można kandydować na kolejne stanowiska w działalności społecznej. To są pewne 

rzeczy umowne. Ta uchwałą dotycząca budżetu obywatelskiego i uprawnienia wieku 

do głosowania w tym budżecie jest przygotowywana na podstawie doświadczeń 

innego samorządu które to wprowadziło. Chcemy aby w pierwszym roku żeby ten 

projekt nam dobrze zafunkcjonował. Jeśli będą dalej takie wnioski oraz jeśli nam ten 

projekt wyjdzie nie jestem przeciwny żeby zmiany ewentualne za rok dokonać. 

Miejmy pod uwagą to ze możemy parę błędów popełnić przy pierwszym uchwalaniu 

tego projektu. Chodzi o to żeby w tym roku zdobyć doświadczenie i wybrać ciekawe 

sensowne projekty do wykonania.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: To nie ma żadnego związku. 

Odwlekanie tego za rok jest bez sensu.  

 

Radna Anna Lubowiecka Mnie się wydaje żeby nie dzielić tej młodzieży 

gimnazjalnej to może przyjąć wiek 16 lat. Nie generalizuje, ale mam wątpliwości, bo 

pewnie jest młodzież która ma świadomość podejmowania takich decyzji, ale wydaje 

mi się ze 13 latkowie nie mają takiego aż rozeznania, jakie podejmować zadania 

które są ważne dla nas które by służyły całemu społeczeństwu. Na pewno będą 

patrzyć na to pod swoim kontem nie mówię ze to są nie potrzebne rzeczy, ale jest 

tyle potrzeb które są ważne do zrealizowania i ta młodzież żeby podejmowała aż 

takich decyzji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Ja powiem tak. Przepraszam 

za to co powiem, ale ten wniosek jest za tym, żeby całkowicie młodzież wykluczyć 

gimnazjalną. To po co my się w takim razie zajmujemy młodzieżową radą gminy (i za 

chwile będziemy chcieli to reaktywować), to w czym oni się mają realizować, przez to 

że my im zabronimy dawać swoje własne pomysły?. Czego my się boimy, czego tu 

się obawiać?. W czym oni są mniej dojrzali?.  

 

Radny Adam Smołucha: Wydaje mi się że nie powinniśmy z tytułu głosowania do 

budżetu robić nie potrzebnych eksperymentów społecznych i zmieniać strukturę 

społeczną i tego co biologia sama wykreowała. Nie możemy nazywać 11-13 latków 



młodzieżą, to są dzieci. To jest fakt nie podważalny. Z drugiej strony nie obawiam się 

tego co ci młodzi ludzie zrobią. Sprawa dotyczy tak naprawdę drobnych pieniędzy i 

jeżeli mamy tą cezurę czasową pokazać, to dla mnie nie ma znaczenia i problemu. 

Ale nie zagadam się żeby 13 latka nazywać młodzieżą. Nie burzmy przyjętych norm 

społecznych.  

 

Radna Barbara Borowiecka: Jeżeli decydujemy się na 13 latków, uważam, mam 

styczność z młodzieżą, uważam że mądrze myślą w ich działaniu dobrze. Dajmy im 

możliwość. Nie będą w tym odosobnione, będzie to później sprawdzane a myślę że to 

jest dobry pomysł, bo czasami młodzi sobie lepiej radzą niż dorośli.  

 

Radna Ewa Chmielarz Ja chce powiedzieć jeszcze jedno ze jak najbardziej tutaj 

jest słuszna uwagę ze Pan Przewodniczący wprowadził wiek 13 lat ale tutaj jest 

słuszna uwaga Pana Adama nie możemy powiedzieć ze 13 latek to jest młodzież, nie 

!. To jest dziecko. Oczywiście od 13 lat dzieci mogą głosować. To nie jest młodzież, 

młodzież od 16 roku życia jeżeli przychodzi do szpitala do może podpisać zgodę na 

pobyt w szpitalu z opiekunem prawnym. W tedy od 16 lat on jest inaczej traktowany, 

ale do 16 roku życia jest dzieckiem.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Nie ja wymyśliłem gimnazja, 

gdzie spotykałem się ze słownictwem że to jest młodzież gimnazjalna.  

 

Radny Jarosław Sorys: Szanowni Państwo, ja tylko tu trochę się martwię tym czy 

pomysłodawca tego projektu czy ten wyniki nie jest trochę nie wypatrzony przeciwko 

głosowaniu 13 latków. Czy naszych starszych mieszkańców tylko. Najlepszym 

wyjściem było by zrobić jeden projekt dla młodzieży młodszej a resztę po prostu dla 

starszych. Wiadome że niektóre sprawy były by dla nas ważniejsze ale to jest 

normalne. Najbardziej sprawiedliwie będzie podzielić projekty uwzględniając osobna 

młodzież młodszą i starszą.  

 

Radny Grzegorz Kolbusz: Ja byłbym przeciwny rozdzielaniu tego na dzieci i 

starsze osoby bo powstanie taka sytuacja w której na przykład dzieci które by chciały 



coś zrobić jako osoby dorosłe i chciały by zagłosować na projekty osób dorosłych i 

nie będą miały możliwości. A jednocześnie jeżeli ci dorośli będą chcieli tą młodzież 

wesprzeć w ich działaniach , nie będą mogli tego zrobić i sprawa robi się 

bezsensowna. 

 

Radny Bogusław Babicz Ja też chciałem zwrócić uwagę na jeden zapis w tej 

uchwale. Paragraf 12-ty mówi nam o ocenie tych złożonych projektów i nie jest tak 

ze każdy projekt wniesiony przez grupę mieszkańców czy to będą osoby takim czy 

takim wieku, to będzie opcjonalnie przyjmowane. Dan jeden projekt musi przejść 

cały proces weryfikacyjny przez specjalny zespół który Pan Burmistrz powoływał i ten 

projekt w tedy będzie weryfikowany. W tym paragrafie mamy 7 kryteriów za 

pośrednictwem których będzie to weryfikowane. Zgłoszone projektu mogą być ale 

czy zostaną wykonane to już druga sprawa.  

 

Radny Edward Knaga Przysłuchuje się ze zdziwieniem temu wszystkiemu. Biorąc 

pod uwagę to że 6 latki weszli do szkoły trzeba mieć na uwadze że później szkołę 

podstawową kończą 12 latkowie a nie 13 latki. Jako 12 latek przejdzie do gimnazjum. 

W tedy nam się już wszystko będzie mieszać i powodować błędy. Nie zgodzę się z 

tym że gdzie społeczeństwo się na co raz bardziej starzeje i będą chcieli coś zrobić to 

nie będą mieć technicznych możliwości do tego. Może być tak ze młodzież to 

zdominuje. W przyszłości gdy to sprawdzimy i możemy bez problemu w tedy obniżyć 

ten wiek w każdej chwili jak później go dodawać.  

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek 

Szanowni Państwo chciałem tutaj się odnieść do samego zgłaszania zadań. Jaki wiek 

państwo ustalą do możliwości głosowania my nie będziemy tego generalizować. 

Zespół oceniający który będzie sprawdzał i oceniał te projekty, on w przypadku jeżeli 

projekt nie będzie spełniał jakiś zadań będą się kontaktować z wnioskodawcą albo 

żeby projekt zmienić albo zweryfikować koszty albo w inny sposób zmienił ten 

projekt. Ja osobiście nie wyobrażam sobie rozmowy o kosztach w określonych 

działaniach naszych urzędników z 13 latkiem. Dlatego jeśli chodzi o samo głosowanie 

to nie ma żadnych problemów. Lecz jeśli chodzi o samo zgłaszanie, to chciałem do 



tego projektu złożyć autopoprawkę. W załączniku do uchwały w paragrafie 8 ze 

propozycje działań mógł zgłaszać każdy mieszkaniec gminy mający ukończone 16 lat, 

jeżeli zostanie poparty przez co najmniej 30 mieszkańców gminy. Chodzi o to żeby 

osoba zgłaszająca i potem zespół kontaktował się z osobą wnioskującą aby zmienić 

ten projekt była osobą pełnoletnią. Propozycje projektów może zgłaszać każdy 

mieszkaniec który skończył 16 lat, jeżeli zostanie poparty przez co 

najmniej 30 mieszkańców Gminy Brzesko.  

 

(Gorąca dyskusja na temat działalności społecznej młodzieży w kontekście budżetu 

obywatelskiego biorąc pod uwagę ich dojrzałość społeczno-wiekową.) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

 

Poddaje pod głosowanie zmianę paragrafu 15 ustęp pierwszy w ten sposób 

ze 15 lat zastępuje się 13 lat, oraz w paragrafie 2 w punkcie 4.  

 

Głosowano obie łącznie te autopoprawki: 11-za , 5 wstrzymujących, 1 

Radny nie głosował.  

 

Radny Bogusław Babicz: Co to znaczy osoba mieszkająca w Gminie Brzesko, to 

jest mieszkaniec?.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: W dalszej sytuacji należy 

przyjąć tekst jednolity bez żadnych zmian.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka Państwo chcecie zmienić cała uchwałę w 

5 minut, nad którą pracowaliśmy kilka dni. Analizowaliśmy i braliśmy przykłady jak 

mogą wyglądać realizacja tych ze wniosków. Jeśli chcemy obniżyć ten wiek to 

zróbmy przy okazji coś takiego aby ilość tych wniosków była ograniczona. To nie jest 

sensowne ze jak ktoś złoży wniosek to on od razu będzie odrzucony. Świadomie 

wprowadźmy ograniczenia, bo to co teraz jest spowoduje że ci co chcą złożyć 

wniosek będą mieć jakiś minimalny wysiłek w tym temacie.  



 

(Dyskusja na temat bieżący w sprawie składania wniosków przez pomysłodawców 

wniosków w różnym wieku.) 

 

Radny Bogusław Babicz: 

Jeżeli ktoś by chciał złożyć taką autopoprawkę w ten sposób żeby nie wprowadzać 2 

pojęć czyli mieszkańca i osoby mieszkającej na terenie gminy Brzesko. Aby w 

paragrafie 2 punkt 4, nie wprowadzać wieku. Potem jest to wszystko czytelne 

gdy się nie wprowadza tych nowych 2 pojęć.  

 

Radny Grzegorz Kolbusz: 

Jeżeli chodzi o osobę która miała by składać ten wniosek lub żeby składać projekt 

jestem za tym żeby jednak wiek ten był wyższy, zwłaszcza mając na uwadze to że 

oprócz samego zgłoszenia tego projektu lub wniosku to w systemie który będzie 

wprowadzany, ma być do tego organizowane forum i ta osoba na tym forum będzie 

musiała na bieżąco wszystko prowadzić i odpowiadać na pytania a pytania mogą być 

nie raz nie dwa mogą być trudne do odpowiedzi dla osoby o tym wieku. Trudno 

będzie się wdawać w dyskusje z 13 latkiem aby wytłumaczył pewne ekonomiczne 

aspekty swojego projektu. 1;36;25 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 

Jeżeli chodzi o samo zgłaszanie projektu, to przy okazji osoba zgłaszająca projekt 

podaje wiek, adres tylko do wiadomości urzędu. Ta informacja na temat osoby nie 

będzie nigdzie widoczna i jest to miedzy innymi robione po to jeżeli jest to podawane 

do wiadomości to jest forma ograniczenia. Dane podawane będą tylko do naszej 

wiadomości. Przy każdym projekcie będzie forum i to forum będzie również 

anonimowe. Będzie na tym forum jakaś forma weryfikacji żeby nie służyło innym 

celom.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Ja myślę że tutaj jest proste rozwiązanie. W paragrafie 8 mamy napisane: propozycje 

może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy, który zostanie poparty przez co najmniej 10 



mieszkańców, mamy możliwość dopisania  każdy pełnoletni lub 16 letni mieszkaniec i 

tyle. Nie musimy żadnych innych definicji wprowadzać. 

 

Radna Maria Kądziołka Czy ten projekt był omawiany na wszystkich komisjach.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Po za komisją rewizyjną było 

na wszystkich komisjach.  

 

Radna Maria Kądziołka: No właśnie ja jestem członkiem komisji rewizyjnej, a ja 

zgłosiłam dzień wcześniej że nie mogę być obecna na komisji oświaty. Panie 

Burmistrzu czy nie można było by tak zrobić, żeby tą sprawę na spokojnie omówić i 

dopiero dać to na sesje rady miejskiej. W budżecie deklarujemy że na zadania z 

budżetu obywatelskiego będziemy przeznaczać 300 tysięcy złotych. Wiecie Państwo 

ze ja jestem orędownikiem tego aby naszej młodzieży wybudować skatepark. Ale 

niestety z tych środków tego nie zrobimy. Z tego co wyczytałam z projektu będą to 

drobne zadania które zamkną się w ciągu danego roku budżetowego. Wróćmy z tym 

tematem na komisje i w następnym miesiącu na spokojnie podejmiemy decyzje.  

 

(Dyskusja na temat odroczenia tej sprawy na termin przyszłej sesji i ponowne 

rozpatrzenie tematu na komisjach.) 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Ja proponuje zrobić 3 min przerwy aby 

Pan Sekretarz oraz Radny Bogusław Babicz przygotowali taką zmianę i nam to 

zaproponowali, bo jest szansa ze takie rozwiązania przyjmiemy.  

 

Radny Bogusław Babicz: Chciałem troszkę skorygować ten mój wniosek. Jeżeli 

jest już przegłosowana autopoprawka i obniżyliśmy wiek zarówno w paragrafie 2 w 

punkcie 4 oraz w paragrafie 15. Natomiast chcemy żeby w tym paragrafie 8 , 

propozycje faktyczne i kontakt z pomysłodawcą był z osobą starszą, to ja cofam jak 

gdyby tą poprawkę do paragrafu 2, punkt 4 zostawić, natomiast dopisać tam 

zastrzeżenie paragrafu 8 ustęp 1. Abyśmy mogli podwyższyć wiek osoby składającej 

wniosek. Zwróćmy uwagę na to że w paragrafie 8 mam tak ze propozycje zadań 



może składać każdy mieszkaniec gminy jeżeli zostanie poparty przez co najmniej 10 

mieszkańców gminy brzesko. Jeżeli zrobimy tak jak mówiłem wcześniej, wykreślić ten 

wiek i zostawić samo mieszkaniec to moglibyśmy dojść do tego ze ten mieszkaniec 

jest pełnoletni, my tylko chcemy ograniczyć wiek co do kontaktu. Zostawić te 

poprawki 13 lat w paragrafach 2 i 15 z tym ze w paragrafie 2 dodać do definicji z 

zastrzeżeniem paragrafu 8 ustęp 1.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Dodajemy w paragrafie 2 punkt 4, z zastrzeżeniem paragrafu 8 ustęp 1. Poddaje to 

pod głosowanie. 

 

Głosowanie: jednogłośnie.  

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 

Paragraf 8 ustęp 1. Propozycje projektów może składać każdy mieszkaniec gminy 

brzesko który ma ukończone 16 lat oraz który projekt ma poparcie co najmniej 30 

mieszkańców gminy Brzesko.  

 

Głosowanie: jednogłośnie  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz:  

Odczytała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Brzesko na temat budżetu gminy na rok 2016.- 

uwzględniając w tym poprawki.- projekt stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: 16-za , 1 wstrzymująca. 

Uchwała Nr XV (96)2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Brzesko na temat budżetu gminy na 2016 rok. 
stanowi załącznik do protokołu   

 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-96.pdf


12)  desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Brzesku do Rady 

Seniorów Gminy Brzesko; 

 

Radny Adam Kwaśniak: Chciał zgłosić kandydaturę do Rady Seniorów Panią 

Mieczysławę Klimek. Przedstawił krótko jakie działania społeczne pełniła. Przedstawił 

zgodę pisemną Pani Klimek w sprawie kandydatury do Rady Seniorów.  

 

Głosowano: 10-za, 4-przeciw, 2 wstrzymujące, 1 osoba nie głosowała.  

 

Radna Maria Kądziołka: 

Chciała zgłosić kandydaturę do Rady Seniorów Pana Edwarda Knagę jako 

przedstawiciela Rady Miejskiej. Przedstawiła krótko jakie działania społeczne pełnił. 

Radny Knaga wyraził zgodę w obecności radnych na sesji rady miejskiej. 

 

Głosowano: 6-za, 9 wstrzymujących, 1 osoba nie głosowała.  

 

Radna Maria Kądziołka  Ja myślałam że Rada wyłoni swojego przedstawiciela 

który będzie na bieżąco wspierał Rade Seniorów swoim doświadczeniem pracy w 

Radzie Miejskiej. Ja myślałam że to będzie taka osoba. Ja nie mam nic do Pani 

Klimek ale to miało być z pośród osób które pracują w obecnej radzie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Zapis jest jednoznaczny. W 

pierwotnej wersji była taka propozycja że najpierw miał być przewodniczący Rady, 

ale później to zostało to zmienione. Chodziło potem o to, żeby wskazać 

przedstawiciela. Może to być ktoś z Radnych Rady Miejskiej albo to może być inna 

osoba.  

 

Radny Jarosław Sorys:Ja pierwsze słyszę teraz. My na komisji Oświaty, z Panem 

Przewodniczącym mieliśmy obiekcje że ta praca która była prowadzona nad tą 

uchwałą, nie trafiła ona na komisje oświaty. Pierwszy raz słyszy że ta osoba miała 

być przedstawicielem Rady Miejskiej równoznacznym z Radnym. Jeżeli było by tak 



napisane to nikt by nie proponował kandydatury Pani Mieczysławie do Rady 

Seniorów.  

(Dyskusja między Radnym Jarosławem Sorysem a Marią Kądziołką na temat czy 

kandydatem do Rady Seniorów musi być osoba która była Radnym Rady Miejskiej.)  

 

Wiceprzewodnciząca Rady Ewa Chmielarz: Odczytała projekt uchwały  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Brzesku do Rady 

Seniorów.  

- projekt stanowi złącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: 11-za, 3- przeciw, 2 osoby wstrzymujące.  

Uchwała Nr XV (97)2015 w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w 
Brzesku do Rady Seniorów Gminy Brzesko; stanowi załącznik do protokołu   

 

13) zmiany uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

8 września 2004 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Brzesko; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: W krótkim komentarzu. 

Projekt ten ma umożliwić uruchomienie procedury wyborczej wśród młodzieży w 

szkołach, tak aby młodzież mogła wybrać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej 

Rady Gminy oraz aby wznowić jej działalność.  

 

Radny Adam Kwaśniak: Ja mam pewne wątpliwości co do tej uchwały. Czy 

reaktywacja tej Rady ma polegać na przymusie. Moim zdaniem najpierw powinniśmy 

najpierw przeprowadzić rozmowy z młodzieżą w szkołach, czy jest zainteresowana 

wznowieniem tej młodzieżowej rady. Następnie zmobilizować opiekunów którzy 

podejmą się tej pracy. Dopiero po tych działaniach podejmować odpowiednią 

uchwałę. Moim zdaniem powinniśmy się wstrzymać nad głosowaniem na tą uchwałę.  

 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-97.pdf


Radny Bogusław Babicz: Nie zgadza się z przedmówcą, że jest to reaktywowane 

na siłę. W tedy kiedy ta młodzieżowa rada gminy była uchwalana i tworzona, to też 

nie pytaliśmy młodzieży co o tym myślą. Też była to inicjatywa kilku Radnych i 

została podjęta uchwała i rada młodzieżowa funkcjonowała dobrze przez 3 kadencje. 

Myślę że nie ma takiej potrzeby aby konsultować to z młodzieżą. Jeżeli stworzymy 

możliwość przeprowadzenia wyborów do tej młodzieżowej rady to w tedy zobaczymy 

czy coś się zmieniło. Przez to będziemy mogli zmobilizować młodych ludzi do 

działania w ramach tej struktury. My ten pomysł konsultowaliśmy z Dyrektorami 

szkół, nie było przedstawiciela jednej ze szkół czyli ZSP nr.1. Wypowiedzieli się na 

ten temat pozytywnie. Pewne obawy i spostrzeżenia były, ale to w ramach dużych 

działań w tych szkołach pod kontem organizacji i ta młodzież ma możliwość 

udzielania się w różnych strukturach które zapewnia szkoła. Rada Młodzieżowa ma to 

być forum wymiany poglądów i problemów którymi żyje ta młodzież. Problemów jest 

co raz więcej wbrew pozorom. Nawet kwestia sklepików szkolnych i teraz tej reformy 

sposobu żywienia i możliwości podawania pewnych produktów, myślę że w tej 

sprawie młodzież mogła by się wypowiedzieć na ten temat. Są różne sprawy, być 

może czeka nas znów reforma systemu oświaty, to nie jest nie wykluczone bo już się 

takie informacje pojawiły. Sądzę że jest dużo możliwości działań przez tą Rade. 

Problem jest w odpowiednim zapewnieniu ludzi jako opiekunów, którzy poświęcą 

trochę swojego czasu, nie koniecznie jeśli chodzi o jakieś wynagrodzenie, ci co byli 

do tej pory nie otrzymywali za to wynagrodzenia, to tylko kwestia dobrej woli i 

zaangażowania i sądzę że trzeba będzie podjąć tą próbę nawet kontekście powstania 

Rady Seniorów, aby to była taka forma wymiany poglądów miedzy pokoleniami. Nie 

będzie to kosztowało dużo bo te środki przeznaczone na działalność młodzieżowej 

rady nie były wielkie, Myślę ze warto taką inicjatywę podjąć i dać temu pomysłowi 

jeszcze jedną szansę.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Przecież tej młodzieży nie da 

się do tego zmusić i jeżeli ktoś będzie chciał startować i kandydować to będzie. 

Patrzę na tą młodzież z perspektywy takiej że w gimnazjum numer 2 odbywają się 

wybory, to młodzież aby zachęcić aby głosowali na ich kandydatury do samorządu 

szkolnego, przebierają się, uczą się pewnych rzeczy, zachowań odpowiednich, trików 



aby zachęcić zwłaszcza te pierwsze klasy które dopiero przyszły do szkoły. Jeżeli nie 

będą chcieli to wyjdzie to prędzej czy później i problemu nie będzie. Jak będą się 

chcieli tym zając, to ja nie widzę problemu. Trzy kadencje to fajnie funkcjonowało, 

potem trochę mniej, ze strony opiekunów nie było takiego wsparcia i też takiego 

zamiłowania do takiej pracy. Zobaczmy na przykład na harcerstwo, dlaczego 

funkcjonuje harcerstwo, bo tam są prawdziwi pasjonaci i dorośli wciągają w to 

młodzież i dzieci w taką działalność. Zależy to od dorosłych, aby ich zachęcić, a 

kwestie finansowe to są nikłe środki. Jeżeli młodzież będzie miała ciekawe pomysły 

to środki na radę młodzieżową można zwiększyć. To też musi być poparte jakimiś 

ciekawymi wnioskami.  

 

Radny Adam Kwaśniak: Ja nie jestem przeciwny tej uchwale ale mam wątpliwości. 

Uważam że trzeba zapytać młodzież czy jest tym zainteresowana. Oczywiście trzeba 

tez zachęcić młodzież i podjąć decyzje w kontekście budżetu oraz sklepików jak 

najbardziej. Po takiej dyskusji podjąć tą uchwałę a nie przymuszać. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz: 

Odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2004 r. w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko 

- projekt stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Głosowano: 14-za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

Uchwała Nr XV (98)2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady 
Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2004 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy Brzesko. stanowi załącznik do protokołu   

 

 

14) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko. 

 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-98.pdf


Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 

Omówiła zagadnienie zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko po przez dokonanie prezentacji tego tematu.  

- prezentacja stanowi załącznik do protokołu  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz: 

Odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko. 

- projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Czy ten załącznik numer 3 ma mieć rozstrzygnięcie takie jak w planie przestrzennego 

zagospodarowania?. Wszelkie rozpatrywane uwagi powinny być głosowane 

indywidualnie a potem jako załącznik włączamy do uchwały. A my tu przyjmujemy a 

priori, że jest tak uwaga nie rozstrzygnięta i myślę że to my jako rada powinniśmy 

rozstrzygnąć indywidualnie tą sprawę, a potem przyjąć załącznik. To jest w kwestii 

formalnej. Wydaje mi się, że to jest bardziej poprawne tak przynajmniej się robi przy 

planie zagospodarowania przestrzennego, ten typ jest podobny. Wiec jeśli można 

odpowiedzieć na to, to bardzo proszę.  

 

Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 

Przy studium jest praktyka że rozstrzyga się jednocześnie, dyskutowaliśmy o tym. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Chcę żeby to było bezpieczne i żeby nie było później podstaw do jakiś problemów. To 

jest tylko pytanie formalne. Być może należało by tak fizycznie zrobić. Jeszcze jedno 

mam pytanie czy w tej uchwale, nie wiem czy to jest błąd ale teraz po zmianie 

studium uwarunkowań, czy nie powinniśmy przywołać w treści uchwałę tą z 2009 

roku, do której przystępowaliśmy?. Dotychczas tak czyniliśmy w uchwałach, że 

przywoływaliśmy również w treści dokument na podstawie którego rozpoczynaliśmy 

tą zmianę. Ja wiem, że to jest pytanie do prawnika, może by nam tu kolega Bogdan 

wyjaśnił, bo być może to pytanie jest zasadne?. Ale zawsze tak było że jeżeli 



przystępowaliśmy do zmiany studium, do zmiany planu i później my go uchwalaliśmy 

to my przytaczaliśmy pierwotny akt prawny. Jeżeli to jest wszystko w porządku to nie 

mam żadnych pytań dodatkowych.  

Brak odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: poddaje projekt uchwały 

pod głosowanie: 

 

Głosowanie: jednogłośnie.  

Uchwała Nr XV (99)2015 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko. stanowi załącznik do protokołu   

 

 

15)wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brzesko w Lokalnej 

Grupie Działania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk spytał: 

Czy jest ktoś w zastępstwie Pana Prezesa Kani? Próbowaliśmy go zaprosić ponieważ 

osobiście mam do niego pytanie i wydaje mi się że bądź co bądź przy tak ważnej 

uchwale i ważnej decyzji, Pan Prezes powinien być obecny. Zadeklarowałem że w 

dowolnym punkcie udzielę mu głos , zostanie tak dostosowany punkt żeby mógł się 

wypowiedzieć, aby nie kolidowało to z jego pracą. Pan Prezes nie skorzystał z 

zaproszenia. W takim razie oddaje głos projektodawcy.  

 

Radny Jarosław Sorys: 

Pan Przewodniczący dziś mnie zaskakuję. Szanowni Państwo żeby krótko. Od kilku 

miesięcy rozmawiamy na ten temat, wczoraj przeglądając dokumenty znalazłem 

moją interpelacje z chyba 1 lipca, to już był ostatni dzwonek to jako my Rada Miejska 

określiła się czy w końcu w tej LGD zostajemy czy nie zostajemy. Po szeregu spotkań 

i różnych dyskusji no już musimy podjąć decyzje i stąd mój projekt który wspólnie z 

klubem PIS przygotowaliśmy na dzisiejszą sesje i jeżeli jakieś są pytania to bardzo 

proszę. Nasz projekt uchwały jest za tym żeby kontynuować współpracę.  

 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-99.pdf


Radny Leszek Klimek: 

Wszyscy doskonale wiemy, że odbyło się kilkanaście spotkań, na których zostały 

wypracowane stanowiska ważne dla naszej gminy. Moje pytanie brzmi, czy ustalone 

tam działania są realizowane?. Nie pamiętam wszystkich ustaleń, może ktoś je 

przytoczy. Ale jedno dotyczy jednej zmiany, składek gminy do LGD przez naszą 

gminę która nasza gmina wnosi najwięcej składek z tych wszystkich gmin z których 

składa się Kwartet na Przedgórzu. Czy są realizowane postanowienia i wcielone w 

życie na wspólnych spotkaniach w tym temacie?. Chcemy współpracować i 

realizować ważne działania dla naszej gminy na zdrowych zasadach i wzajemnym 

poszanowaniu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Powinniśmy się szanować. Pan Prezes mówi w miesięczniku BIM, że Kwartet na 

Przedgórzu sobie poradzi bez Gminy Brzesko. Pojawia się pytanie i wątpliwość czy 

Pan Prezes jako głowa poważnego stowarzyszenia, poważnie nas traktuje?. Nie 

przyszedł na sesję, nie chce odpowiedzieć na nasze pytania, czy po prostu to będzie 

taka dalsza kontynuacja tego co było przez ostatnie 5 lat?. Niektórzy tego Państwo 

nie wiedzą, niektórzy nie  chcą widzieć, niektórym jest to obojętnie. Co by nie 

powiedzieć Gmina Brzesko jest największą gminą i ma ponad 50% wszystkich 

mieszkańców obejmujących obszar stowarzyszenia, pozwala temu stowarzyszeniu 

otrzymywać o blisko 54% więcej środków niż by to było bez Gminy Brzesko. To co 

było powiedziane, płacimy jako gmina brzesko największe składki. Płacimy 2 razy 

więcej niż wszystkie gminy razem wzięte w tym stowarzyszeniu. Jako Gmina 

jesteśmy podmiotem publicznym i nie jesteśmy odbierani jako osoba fizyczna tylko 

jako podmiot publiczny dzięki któremu to stowarzyszenie żyje i funkcjonuje i może 

się rozwijać i składać wnioski. Dzięki temu tak jest. To że ta współpraca nie układała 

się przez 5 lat idealnie to wiemy, że były problemy to też wiemy.  

 

Przy tej okazji chciałem zadać Pytanie do Pana Prezesa, ale nie odpowie mi na nie z 

wiadomych przyczyn. Czy te ustalenia które były dokonane w układzie 4 podmiotów 

publicznych, 4 Gmin, tak jak się odbywa to we wszystkich LGD w Polsce będą 

szanowane, czy będą respektowane, czy my po prostu jako Gmina Brzesko i 

mieszkańcy których reprezentujemy, ma być takim mięsem armatnim, żeby tylko 



temu stowarzyszeniu przysporzyć więcej środków?. Czy my będziemy poważnie 

traktowani w tym stowarzyszeniu?. Czy te ustalenia będą realizowane czy też nie?. 

Czy większość członków stowarzyszenia, którzy nie są z naszej gminy, w skutek 

takich a nie innych decyzji, czy takiego a nie innego lobbingu, będzie - tak jak było w 

miesiącu Maju -, będzie wybierało i desygnowało kandydata organu publicznego?. 

Czy większość stowarzyszenia będzie nam tego członka wybierać?. Jak się okazało 

nie do końca mieliśmy taką możliwość na wcześniejszych walnych posiedzeniach i 

pokazywano że głos organów gminy nie do końca musiał się liczyć z członkami 

stowarzyszenia, którzy mają stosowną większość. Teoretycznie mogą 

przegłosowywać co chcą. Chciałem się zapytać również Pana Prezesa czy zgodnie z 

deklaracjami, które miały paść gmina Brzesko może liczyć - i wnioskowała o to - na 

obniżenie składek z uwagi na to że jesteśmy największą gminą wchodzą w skład 

stowarzyszenia?. Choć to jest najmniejszy problem. Czy związku z tymi ustaleniami 

które były, w związku z tym że nasi mieszkańcy i dzięki naszym mieszkańcom do tego 

stowarzyszenia wpływa 50% środków, w związku z tym że nasza gmina jest bardzo 

istotnym partnerem przynoszącym dochód temu stowarzyszeniu od strony formalnej, 

będzie mogła liczyć - tak jak często podkreśliłem jak jest we wszystkich innych LGD 

w Polsce - na partnerskie ustalenia, gdzie środki są wydawane zgodnie, 

proporcjonalnie co do ilości mieszkańców?. To są uczciwe i logiczne zasady. Weźmy 

dla porównania stowarzyszenie „Śliwkę”, „Biały Dunajec” i weźmy stowarzyszenia 

tarnowskie. Tam wszędzie są dzielone środki na zasadzie dżentelmeńskiej umowy, 

nie idzie tego zapisać, ale są dzielone równo proporcjonalnie do ilości mieszkańców. 

To co nasi mieszkańcy de facto wypracowali i te środki na tej zasadzie, jeżeli są 

dobre projekty winny do nich wracać.  

 

Przez ostatnie 5 lat środki dzielono równo bez względu na to jaki wkład bądź to 

składkowy, bądź to ludzki zostało włożone do stowarzyszenia. Kiedy chcieliśmy 

zmienić te zasady w okresie który się kończył to słuchaliśmy argumentów, że jak 

chcieliśmy tak mamy, że weszliśmy późno i przez to dostaliśmy mniej środków. Pan  

Prezes, który cieszy się dużym poparciem członków stowarzyszenia i akceptuje teraz 

taki stan rzeczy, czy może zagwarantować nie tylko nam, ale mieszkańcom że te 

pieniądze które są wypracowane, które się należą mieszkańcom formalnie są 



przypisane miastu, trafią do tego miasta i gminy. Nie może tak to wyglądać że w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca gmina brzesko dostaje 64 zł, gmina Dębno 120 

zł gmina Radłów 200 zł a inna 240 zł na mieszkańca. To gdzie tu są jakieś zasady 

uczciwości i sprawiedliwości, czy jakieś partnerskie zasady?. Czy wchodząc ponownie 

w nową perspektywę, kto z członków zarządu tego stowarzyszenia da mi gwarancję 

żebym był przekonany, że będziemy się po partnersku i normlanie traktować w 

sytuacji, gdzie byliśmy kilka razy oszukiwani i były dalej łamane przyrzeczenia ustne, 

bo innych nie było. Nie nas się oszukuje tylko mieszkańców Brzeska, którzy swoją 

liczbą i współpracą wytwarzają takie, a nie inne środki.  

 

Niech zostanie tu powiedziane, że będziemy współpracować na równi, tak jak we 

wszystkich LGD w Polsce, nie rozumiem dlaczego w Brzesku to nie jest możliwe, 

konkretnie w tym Kwartecie możliwe nie jest?. Odpowiedzmy sobie na to pytanie?. 

Mam duże wątpliwości co do uczciwości. Znacie moje zdanie że nie byłem entuzjastą 

pozostania w LGD, jako jeden z niewielu wiedziałem co się działo po miedzy 

gminami. Arytmetyka jest matką nauki i jest bezwzględna. Jeżeli mamy być typowym 

mięsem armatnim, mamy się kłócić i mieć do siebie pretensje, i będziemy mieć to 

samo co my mieliśmy, to ja uważam ze to nie ma sensu. Tutaj nikt nas do tego nie 

zmusza, mamy wystarczająco dużo możliwości aplikowania o środki, co dzisiaj nam 

przedstawił Pan Kierownik Najdała, żeby móc ten nasz wkład własny w inne projekty 

wnosić. Chciałem zagłosować pod jednym warunkiem, że Pan Prezes przyjdzie i 

zagwarantuje że będzie chciał i postara się żeby było dobrze. Są świadkowie i 

mówiłem to przy członku zarządu i do innych radnych, że ja dostosuję porządek 

obrad sesji Rady Miejskiej. Dla mnie nie pojawienie się Pana Prezesa jest brakiem 

szacunku nie dla nas, ale dla mieszkańców.  

 

Gdyby nie te złe doświadczenia i złe traktowanie. Panu Burmistrzowi jest niezręcznie 

wypowiadać się, dlatego ja to robię. Ja uważam,  że mamy na tyle sprawnych ludzi 

że możemy sobie sami aplikować o środki. Nie musimy tego robić przez LGD. Jest 

lepiej i wygodniej, bo w LGD decyduje rada przy stowarzyszeniu, a tam byliśmy 

przegłosowywani, bo nie mieliśmy większości. Jeżeli nie będzie dżentelmeńskiego 

porozumienia, to skutek naszego przystąpienia będzie taki że będziemy płacić 



składkę, a pieniądze dostaniemy jak ktoś inny będzie chciał żebyśmy coś dostali. 

Dzisiaj podejmujemy ważną decyzję bo ona rodzi skutki w przyszłości skutki. Jeżeli 

dzisiaj się zdecydujemy na najbliższe 7 lat, to nie mamy odwrotu. Proszę sobie 

wyobrazić zrealizujemy jeden czy też drugi projekt i nagle wyjdziemy i będziemy 

musieli środki zwracać?. Już w tej perspektywie padały takie wnioski, że jeżeli głos 

Brzeska nie będzie uwzględniany, to Brzesko wyjdzie z Kwartetu. W ten sposób się 

nie rozmawia. W każdym innym LGD-zie nie słyszałem, żeby w taki sposób 

rozmawiali ze sobą. Dzięki naszym mieszkańcom to stowarzyszenie ma środki oraz 

funkcjonuje. Chciałem usłyszeć od Pana Prezesa że będzie dobrze.  

„Nie mamy wyjścia jesteśmy w tym momencie pod ścianą”. Nie prawda. Mamy środki 

na projekty. Liczby świadczą same o tej sytuacji. Ja jestem zbulwersowany tym 

całym zamieszaniem. Musimy to wypracować dla mieszkańców brzeska że będziemy 

w tym LGD-zie równo  traktowani. Trzeba mieć trochę zaufania i szanować się. 

Jednego i drugiego brakło w ciągu ostatnich 7 lat.  

 

Radny Franciszek Brzyk: 

Szanowni Państwo jest też późna już godzina i myślę ze wszyscy by chcieliśmy 

sprawnie zakończyć ten temat już. Natomiast ja chciałem zabrać głoś i się 

wypowiedzieć jako mieszkaniec gminy i jako uczestnik LGD bo stowarzyszenie które 

reprezentuje, przystąpiło do LGD, zrealizowało w sumie 2 małe projekty, jeden duży. 

Ja myślę tak że po dzisiejszym Pana wystąpieniu Panie Przewodniczący lepiej nie 

będzie. Ja patrząc na to wszystko z boku, po pierwsze myślę że aż takiej wielkiej woli 

jak sobie przypomnę z naszej strony przystępowania do LGD nie było. W tym 

zakresie jesteśmy sobie trochę sami winni. Późniejsze wejście może spowodowało 

dalszy obrót sprawy. We wszystkim są przepisy ale i też ludzie którzy się za tym kryją 

i którzy to później realizują. Z rozmów które prowadziliśmy w tym temacie coś 

zawsze pozytywnego wychodziło. Jeżeli odłożymy na bok wszystkie animozje. Myślę 

że zaproszenie Pana Prezesa i to że on nie przyszedł, nie przypuszczam że on 

specjalnie nie przyszedł. Jako Prezes stowarzyszenia on jest tylko zgodnie z ustawą o 

stowarzyszeniu, mówi jakie są władze, jak działa itd. On nie może nic innego 

powiedzieć niż to co mówi litera prawa. My nie możemy formalnie zmienić prawa. 

Gdybyśmy coś takiego zrobili naruszylibyśmy prawo. Raz przeczytałem w gazecie 



wypowiedź jednego z wójtów należącego do naszego LGD-u. Było tam napisane że 

co będziemy robić i w jakich projektach będziemy uczestniczyć. Powiedział nam co 

mamy zapewnione itd. Czyli potwierdził ten nie formalny układ. Jak w LGD jest 

prowadzony nabór, jest ogłoszenie są prowadzone zebrania i pojawia się nabór, a 

nabór jest powszechny i otwarty składający się z tych wniosków i teraz do kogo 

należy wybór zadań, od tych którzy należą do LGD. Rzeczywiście można mówić o 

dogadywaniu się i umawianiu się oraz przegłosowywaniu. Jeżeli osoba ekspert mówi 

że ten projekt jest najlepszy i zachęcał bym żeby przeglądnęli listę różnych projektów 

były realizowane. Ja jako mieszkaniec, jako przedstawiciel stowarzyszenia mógłbym 

powiedzieć ze czasem według mnie i nie tylko według mnie realizowane były wnioski, 

które na przykład w jednej gminie właśnie z tych kwartetów jakby wchodziły a inne 

odpadały. Można powiedzieć ze niektóre pieniądze jakbyśmy patrzyli z punkt 

widzenia mieszkańców, były w pewien sposób źle wydatkowane. Te projekty były 

dobre dla wnioskodawców a nie dla ogółu. Nie ma takiego złotego środka który by 

pozwolił nam na to żeby dzisiaj siąść tu choćby byli wszyscy wójtowie i burmistrzowie 

żeby to zapisać wszystko i dało się to wszystko zrobić. To wszystko jest tak jak mówił 

Pan Przewodniczący na zasadzie dżentelmeńskiej umowy. Nikt nie zabroni 

mieszkańcom Brzeska ani gminy tam Borzęcin czy Radłów czy Dębno składania 

wniosków. Jeżeli będzie nabór lub określona kwota to będzie tak jak z budżetem 

obywatelskim i sytuacją młodzieży, potem się okaże nagle ze będzie 100 wniosków w 

przejdzie 10, bo się okaże ze tyle mamy pieniędzy i musimy coś wybrać. W tedy na 

kogo będziemy zwalać, na samych siebie. Jeżeli my nie podejdziemy do tego tematu 

na zasadzie ze jednak mamy trochę zaufania do siebie i siądziemy do rozmów, my 

żadnymi przepisami tego nie zmienimy. Ja wiem ze mi się to bardzo fajnie mówi, 

natomiast trudniej jest to później realizować. Każdy z nas jest człowiek, każdy  

z nas ma swoją osobowość. Ja tylko liczę na to że nasi przedstawiciele wybrani przez 

nas, są dobrzy, są kompetentni i jak usiądą w tym stowarzyszeniu do rozmów- a 

poza tym możemy tak jak kiedyś była mowa ilu tam może w tej chwili chcieć ale 

możemy się zapisać wszyscy do LGD, możemy brać udział w spotkaniach, możemy 

na pewne rzeczy wpływać ale to też nic wiele nie zmieni. Jeżeli Zarząd i Rada chcą ze 

sobą partnersko porozmawiać to do pewnych rozwiązań. Zdaje sobie sprawę  

i podzielam opinię Pana Przewodniczącego, że my przystępując jako duża gmina 



zawsze będziemy skazani na pewien niedosyt, ponieważ rzeczywiście jeżeli by cztery 

gminy zbliżone były ze sobą wielkością to te składki liczone by były bardziej do siebie 

zbliżone. Nie mielibyśmy o to do siebie żalu i pretensji. Nie da się niestety zapisać, że 

36 tysięcy mieszkańców Gminy Brzesko wraz ze składkami daje nam 75 % środków i 

my te 75 % dostajemy – było by to niezgodne z zasadami prawa. Jedyne co można 

zrobić to liczyć na to, że my będziemy próbować mosty miedzy sobą budować, 

będziemy ze sobą rozmawiać. Nie wiem kiedy Pan Prezes został tutaj i w jaki sposób 

został zaproszony ale myślę, że tak postawiliśmy go troszkę Panie Przewodniczący 

pod ścianą- przyszedł by człowiek, który co?! Miałby uprawnienia od pozostałych, 

pełnomocnictwa na piśmie?! Wypowiadałby się pewnie ewentualnie we własnym 

imieniu. Nawet gdyby powiedział nam, że będzie robił wszystko by było dobrze i co 

rozliczylibyśmy później z tego?! Tylko nasi przedstawiciele mogą w tej chwili 

decydować nie ma się na co obrażać. Mamy takie możliwości, oby jak najwięcej 

dobrych projektów od nas było składanych, Pan Najdała dziś mówił trzeba korzystać 

z jego doświadczenia i usług oraz Pan Burmistrz zawsze zachęcał również, żeby 

mieszkańcy przyszli z tymi wnioskami. Ja myślę, że aż tak wielu mieszkańców aż tak 

się nie paliło z wnioskami. Ja myślę, że wszyscy by chcieli te środki – najprościej jest 

iść do Pana Burmistrza z „korkowego” bo tam nie trzeba pisać żadnych projektów, 

nie trzeba wkładać dużo pracy albo ktoś za kogoś zrobi. Ile kosztuje realizacja 

projektu takiego w LGD to Pan Edward może powiedzieć, ja to na własnej skórze 

odczułem. To nie są takie proste środki. Przechodziliśmy przez weryfikacje składania 

wniosku, przez Urząd Marszałkowski, przez kontrole- to na koniec odechciewa się 

biegania po te środki. Myślę, że teraz właśnie będzie lepiej ponieważ jest mowa o 

tym, że będziemy składać to i będzie to rozstrzygane na poziomie LGD natomiast 

kontrola tylko będzie na poziomie urzędu marszałkowskiego. Żeby nie za dużo słów 

powiedzieć dzisiaj, takie które zbudują znowu przed nami jakieś kolejne mosty, które 

będą nie do przejścia bo to będzie mur. Spróbujmy podjeść do tematu, że chcemy  

i mieszkańcy też chcą uczestniczyć w możliwości pozyskiwaniu środków. Zapomnijmy 

o tych urazach, usiądźmy do normlanych rozmów, żeby ta strategia była dobra, żeby 

była jak największa możliwość pozyskiwania różnych środków przez różne podmioty. 

Trzeba mieć nadzieje, że będzie po prostu dobrze. A nasi przedstawiciele na bieżąco 

nas będą na pewno poinformować, z naszej strony mają wsparcie.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 

Troszkę ad vocem do tego co zostało powiedziane. Dużo w jakimś sensie zostało 

zamydlone. Powiem jak wygrywają te najlepsze projekty. Ja tam byłem  

w tej radzie oceniającej. Wedle własnego uznania w oparciu o przyjęte kryteria 

można było dawać taką liczbę punktów a nie inną „od – do”. W ten sposób większość 

decydowała, które wnioski przechodziły. Więc nie mówmy tutaj sobie wszyscy, że 

wygrywały najlepsze wnioski. Wygrywały te wnioski, które miały większość w radzie 

to sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Dlaczego chciałem, żeby Pan Prezes przyszedł?! 

Nie oczekiwałem deklaracji ani zobowiązań ponieważ ich nie może dać, mówiłem to 

trzy razy, pięć razy.  Pan Prezes, który został wybrany jednogłośnie, tzn. że 

członkowie tego stowarzyszeni go szanują. Ma duże poparcie. Trzeba dać sobie 

troszkę zaufania, ale to co chcę, to chcę gwarancji, że mieszkańcy będą w sposób 

właściwy byli traktowani. We wszystkich LGD-ach jest tak, że jeżeli organy 

rekomendują jakiegoś przedstawiciela to zostaje to uszanowane, a nie zostanie 

wybrany ktoś inny. Mówimy o podmiocie publicznym. Oczekuje prostej normalniej 

współpracy – nic więcej w tym wszystkim nie oczekuję. Rzeczywiście tej deklaracji 

przynajmniej próby tej deklaracji, że będzie normalnie – tu dziś na sesji brakuje.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Szanowni Państwo pamiętacie jak na 

wiosnę była taka inicjatywa, aby utworzyć nowe LGD. Wtedy Was poprosiłem, 

żebyśmy tę uchwałę zmienili i rozmawiali cały czas. Byłem na takim stanowisku, że 

jeśli udało by się ta współpracę poprawić to można było by ją dalej kontynuować. 

Nasze wymagania nie są tak wielkie, ponieważ jeśli możemy pewne rzeczy zapisać  

w dokumentach, ilość składki jest określona w statucie LGD, czy w regulaminach 

określona. Składka na mieszkańca jest po jeden złotówce. Siedziba LGD jest poza 

naszą gminą, stąd mieszkańcom było trudniej trafić na teren innej gminy. Moje 

zdanie jest takie, że było by dobrze abyśmy byli w LGD. Teraz praktycznie nie mamy 

żadnego wyboru. Ważne jest też, aby minimalne uzgodnienia były uszanowane. 

Pewne zmiany musza nastąpić i może warto by oddać głos naszym przedstawicielom, 

Pan Jarosław, Pani Kasia. Zarząd się spotykał są wypracowane pewne wnioski. 

Jestem za tym, abyśmy byli w LGD ale jednak warunki udziału Gminy Brzesko  

w jakimś sensie były partnerskie. 



Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dokładnie o to chodzi.  

 

Radny Edward Knaga, stwierdził, że ma przed sobą dokument podziału środków 

przez LGD. Podziela wypowiedzi Pana Przewodniczącego, władze LGD powinni wziąć 

pod uwagę to, że jesteśmy najliczniejszą gmina. Stwierdził, że zaczyna się 

zastanawiać nad tymi projektami. Odczytał fragment pisma LGD dot. środków, ile 

złożyła gmina wniosków jakie środki zostały przedzielone. Stwierdził, że z tego 

wynika, że nasze społeczeństwo nie złożyło projektów na duża sumę pieniędzy milion 

złotych. Jego stowarzyszenie przeszło drogę przez mękę- złożyli projekt na 70 storn 

gdzie 18 stron było poprawek. Dodał, że biurokracja odstraszała. Poinformował, że 

odda głos, aby zostać nadal w LGD.  

 

Radny Adma Smołucha, poinformował, że już od jakiegoś czasu chciał złożyć 

wniosek formalny, ponieważ od pół roku omawiany jest ten temat- wysłuchiwaliśmy 

dość dużo, raz wchodziliśmy, raz wychodziliśmy- dalej stoimy w tym samym miejscu 

po za tym, że mamy do przegłosowania projekt uchwały. Myślę, że powinniśmy o tej 

porze zrealizować uchwały, przy czym jeżeli przedstawiciele LGD chcieli by się jeszcze 

wypowiedzieć to ja się wstrzymam ze złożeniem wniosku. Proszę, aby te wypowiedzi 

nie były długie i nie wnosiły nowych wątków.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk,- odniósł się do radnego Knagi.  

Nie wszystko się da zapisać co zostało powiedziane, więc wiedzieliśmy na ile możemy 

złożyć wniosków. Mieliśmy również świadomość było to powiedziane, że nie 

dostaniemy tych środków. Zatem nie było sensu składać wniosków na większe kwoty 

bo wiedzieliśmy, że tych środków nie dostaniemy ponad to co mogliśmy dostać.  

W tym momencie była by to zbyteczna praca, chodzi o dżentelmeńskie traktowanie, 

równie traktowanie.  

 

Pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że nic odkrywczego nie powie 

oprócz tego, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje. My jako gmina troszkę 

przeciągaliśmy strunę podejmując decyzje, która powinna być wcześniej podjęta. 

Zawsze sercem jestem z nasza gminą a pozostali partnerzy czekają na decyzję od 



nas już troszkę długo. Piszemy strategie, prace posuwają się zgodnie  

z harmonogramem jaki został wyznaczony, szykują się różne dobre rzeczy. Ja 

przestałabym się na naszym miejscu oglądać się ciągle do tyłu. Pomyślmy o tym ile 

możemy zyskać a nie ile straciliśmy. Niedługo będzie walne zebranie, wtedy należy 

będzie trzeba uzupełnić rade. Wyjaśniła kto może spełniać kryteria w radzie. Mają 

Państwo czas proszę się zastanowić na spokojnie, może na komisjach zaopiniować 

takie osoby, patrzmy z optymizmem do przodu. Nie chciałabym wywleka znów co 

mogło by być a nie było. Ja ze swojej strony jak i cały zarząd reprezentujący Brzesko 

dołoży wszelkich starań- będziemy wnioskować o obniżenie składki. Pewne rzeczy nie 

są w kompetencji zarządu, niektóre należą do innych organów. Niezależnie od 

kompetencji wszystkich tych organów, zależy po prostu od dobrej woli partnerów. 

Było bardzo dużo fantastycznych projektów inicjatyw, prowadziliśmy ciekawe 

projekty, nasi mieszkańcy w tym brali udział. Jak fantastycznie został zorganizowany 

festiwal kulinarny, wydaliśmy fantastyczną książkę kulinarną- dużo dobrych rzeczy się 

wydarzyło. Popatrzmy na te dobre rzeczy. Prezesa dzisiaj nie było ale ja we własnym 

imieniu postaram się go usprawiedliwić. On był już wiele razy, nawet z noga w gipsie 

jak Państwo widzieli, naprawdę starał się by to stowarzyszanie było dalej złożone  

z czterech gmin i z tych gmin zaczęły w pewnym momencie uczestniczyć. Informacja 

była zbyt późno, albo miał inne ważne sprawy.  

 

Radny Jarosław Sorys, prowadziliśmy rozmowy, żeby poprawić sobie jakieś tam 

pozycje w stowarzyszeniu. Wydaje się, że my do tej pory oficjalnie jesteśmy w tym 

stowarzyszeniu. Będąc w tym stowarzyszeniu , to stowarzyszenie zmieniło statut, 

powołało dodatkowych członków. W tej chwili ma być podnoszona kwestia składki, 

mamy mieć zmiany w radzie. Wiadomo jakimi prawami to się kieruje, to też nie 

zależy wszystko od Prezesa, jest rada, zarząd. Od pierwszego sierpnia jestem 

członkiem, mieliśmy cztery spotkania po kilka godzin, które właśnie były nad tą 

lokalną strategią rozwoju. Doprecyzujemy zadania, które mogą te strategie 

wypełniać. Na pewno nie jest to łatwa sprawa. Co ja mogę powiedzieć o zarządzie- 

trudno mi się wypowiadać o całym stworzeniu, ponieważ nie uczestniczyłem w tamtej 

kadencji i obradach. Zarząd to jest dla mnie merytoryka. Na sto procent ile tam 

spędziłem, dziewięćdziesiąt parę procent to była praca merytoryczna, nad tymi 



zadaniami. Życzyłbym sobie i wierze w to nie ukrywam, że tak działało by całe 

stowarzyszenie to jest to zaczątek jakiś do tego, że powinno być lepiej. Jestem daleki 

od tego, że doszliśmy do jakiejś ściany i już nie mamy innego wyjścia i my musimy. 

My nie musimy ale wydaje się, że na obecną chwilę najlepsze rozwiązanie, że po 

prostu zostaniemy. A ludzi, którzy desygnujemy do rady, którzy w tej radzie by się 

znaleźli to faktycznie powinni ciężko pracować jak nie ukrywam czwórka z Brzeska, 

która w tej chwili jest w zarządzie. Stanowiliśmy na tych spotkaniach zdecydowaną 

większość. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, jak najlepiej ale decyzja należy do 

nas. Ja uważam, że powinniśmy zgodnie za projektem uchwały zagłosować.  

 

Radny Adma Smołucha, złożył formalny wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście 

do głosowania. Ta dyskusja pokazała, że różne argumentacje i różne drogi które były 

przedstawione mają na celu interesu wszystkich mieszańców. Nie udało się 

zrealizować tego projektu w obszarze innego LGD, został nam Kwartet na 

Przedgórzu. Jestem przekonany, że tak jak Pan Przewodniczący, który wykazał się 

wielką determinacją dziś na sesji w kwestii przedstawiania interesu gminy. Wszystkie 

problemy związane z LGD nie zrealizujemy na tej sali. Musi być aktywność członków 

rady i członków zarządu. Jestem przekonany, że nasi przedstawiciele staną na 

wysokości działania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie formalny wniosek  

o zamknięcie dyskusji. Głosowano 17za, jednogłośnie. Wniosek został przyjęty  

i zakończono dyskusje w tym temacie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz odczytała projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie odczytany 

projekt uchwały: głosowano 16 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Uchwała Nr XV (100)2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyrażenia woli 
kontynuacji członkostwa Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie Działania. 

 

Ad. 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/uchwala-99.pdf


Ad. 18 Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek 

pomocniczych Gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, ponieważ jest już bardzo późno, 

wszyscy jesteśmy zmęczeni. Chciałam zgłosić formalny wniosek, aby odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania radnych, Burmistrz przesłał wszystkim pisemnie. Wiem ile 

wiąże się dyskusji w tych wszystkich odpowiedziach i zapytaniach. Składam wniosek, 

proszę o przegłosowanie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie wniosek 

formalny Radnej Ewy Chmielarz.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, szanujmy się nawzajem, duga sesja tak 

wygląda. Jeśli ma Pani taki wniosek to może też interpelacje proszę, abyście Państwo 

składali w formie pisemnej. Skoro zadajemy interpelacje na sesji, przyjmijmy jakiś 

porządek.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk stwierdził, że Burmistrz ma racje. Zaraz 

będzie ktoś kto powie, że nie dostał odpowiedzi. To co Pan Burmistrz ma 

przygotowane niech odpowie.  

Radny Bogusław Babicz, odpowiedział, że na interpelacje i tak muszą być 

pisemnie odpowiedziane.   

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że odpowiedzi na interpelacje 

są w przyjętym porządku obrad, więc radni muszą zmienić porządek obrad w tym 

momencie. Dodał, że na zapytania nie otrzymają radni odpowiedzi w ogóle, gdy 

zamkną radni punkt interpelacje.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ponownie głosowano wniosek Radnej 

Ewy Chmielarz.  

Głosowano: 4 za, 10 przeciw, 3 wstrzymujące. Wniosek nie uzyskał 

większości.  

Burmistrz Brzeska odpowiedział, że przejdzie tylko do zapytań skoro radni chcą 

odpowiedzi tylko pisemnej na interpelacje. Następnie Burmistrz Brzeska następująco 

odpowiedział na zapytania:  

Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Ojczykowi- takie dane odnośnie chodników  

i dróg przygotujemy w ciągu najbliższych dni, jeszcze pewne prace trwają. W tym 

roku udało się nam wykonać większą liczę remontów, więcej niż zakładaliśmy. 



Odnośnie zjazdu przy Carlsberg- wie Pan, że nie są to łatwe rozmowy. Były 

deklaracje, obecnie te decyzje są mniej optymistyczne. Cały czas pilotuje tę sprawę. 

Zgłoszę Komendantowi Policji, aby były tam częstsze patrole.  

Radnemu Bogusławowi Babiczowi- w sprawie przycięcia drzew na ul. Czarnowiejskiej. 

W ramach bieżącej konserwacji takie pracę zostaną zlecone. Odnośnie wybudowania 

chodnika w części na ul. Leśnej. Powstanie niedługo nowy zjazd i prawdopodobnie 

odcinek ten będzie w zarządzie GDDKiA. Więc poczekajmy do zakończenia inwestycji 

i  w tym temacie podejmiemy działania o które pan wnosi. W sprawie ul. Zacisze- 

najpierw muszą być zgody mieszkańców a następnie przygotujemy koncepcje.  

W sprawie ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Ruchu Oporu- ja 

traktuje to jaki wnioski do budżetu na następny rok.  

Radnej Barbarze Borowieckiej- w sprawie remontu ul. Elektrycznej. Też traktuję to 

jako wniosek do budżetu na następny rok.  

Radnemu Stanisławowi Górze- wniosek radnego został przekazany pracownikom 

urzędu i w tym temacie będą prowadzone działania.  

Sołtysowi Bucza- w sprawie ul. Wiślanej- wystąpili do Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

otrzymali odpowiedź, lecz nie jest satysfakcjonująca. Sprawy związane z drogą 

wojewódzką musimy wspólnie podjąć- musimy dwóch radnych z naszego okręgu 

zaprosić i przedstawić im sprawy a oni przekazali w województwie i pilotowali.  

Radnemu Marcinowi Ciurejowi- w sprawie ul. Stawowej- rozmawiałem w tym 

tygodniu z Prezesem RPWIK- te prace będą rozpoczęte w tym roku jeszcze.  

Odniosę się do interpelacji w sprawie dzików. Jest to nasz temat przez nas bardzo 

szeroko dyskutowany i nigdy nie został przez nas bagatelizowany. W naszej gminie 

zostało odstrzelonych połowę dzików z całego powiatu. W tej chwili pozyskaliśmy 

środki z województwa i chcemy zakupić urządzenie do odłowu dzików oraz środki 

chemiczne które służą, aby nie grasowały w tych miejscach, gdzie się pojawiły 

wcześniej.  

Radnemu Grzegorzowi Kolbuszowi – w sprawie zmiany ulicy. Ten temat był 

podnoszony dwa, trzy lata temu. Znalazłem odpowiedź którą nam przesłał jeden  

z mieszkańców. Taka inicjatywa powstała w 2012r. otrzymaliśmy odpowiedź przez 

mieszkańców. Mieszkańcy stali na takim stanowisku, żeby ta nazwa ulicy została. 

Możemy takie działania podjąć ale musicie Państwo podjąć uchwałę, prawdopodobnie 



ta uchwała będzie wbrew mieszkańcom ale to Rada Miejska nadaje nazwę. Wszystkie 

te zmiany wiążą się z tym, że trzeba wyrabiać wszystkie dokumenty. Można wrócić 

do tego tematu, jeśli Państwo podejmiecie takie działania, podejmiecie uchwałę. 

Może należy zacząć od konsultacji z mieszkańcami. Jeśli taki wniosek od Pana 

wpłynie będzie przedyskutowany.  

Podziękował za podziękowania które zostały złożone- dodał; wspólnie ten budżet 

przyjmowaliśmy, moją intencją było aby najwięcej środków było przeznaczonych na 

drogi. Te pieniądze były wielokrotnie powiększane na drogi i chodniki. Chciałbym aby 

te działania były kontynuowane.  

Ad. 19. Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał pisma: 

- pismo od mieszkańców ulicy Wakacyjnej, Jesiennej w sprawie remontu drogi: 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że w ostatnim okresie 

zostało zrobione bardzo dużo inwestycji. na osiedlu na Słotwinie jakby podliczyć to 

było najwięcej inwestycji jeśli chodzi o miasto i o całą gminę. Jak jeździłem na 

zebrania na to osiedle, tyle było nierealizowanych zadań. Powstają nowe osiedla, 

wnioskują mieszkańcy o remonty. Gdyby był projekt zrobiony to prawdomównie 

wygospodarowano by te środki. Musimy dbać równo o każdą gminę.  

Radny Marcin Ciurej, projekt istniał i był odnawiany teraz jest po walkach w czasie 

roku budżetowego odnawiany po raz kolejny. Gmina miała szanse na rozpoczęcie tej 

inwestycji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, gdybyśmy na tym osiedlu nie robili nic,  

a na wiosnę ruszyła ulica Sikorskiego na tym osiedlu- wtedy jakbyśmy tej inwestycji 

nie wykonywali to wtedy została by wykonywana ulica Wakacyjna i zostało by jeszcze 

sporo środków na parę innych dróg. Musimy wykazać się pewnym zrozumieniem.  

Radny Marcin Ciurej, priorytetowo powinno wykonywać się te drogi które buduje 

się od podstaw, a nie te które wymagają remontu.  

Pani Aneta Bałabuch- poinformowała, że jest mieszkanką ulicy Wakacyjnej. 

Zgadza się w stu procentach to co powiedział Burmistrz Brzeska z tym, że na osiedlu 

Słotwina było dużo wykonanych inwestycji, aczkolwiek osiedle Szczepanowskie ul. 

Wakacyjna Jesienna są zamieszkane od około 13-15 lat. Zgadzam się z tym, że był 

Pan u nas na ulicy Wakacyjnej gdzie było to bardzo pozytywnie przyjęte i cieszymy 



się bardzo. Zapraszam radnych na ulice Wakacyjną, Jesienną bo byś może część  

z Państwa nie wie gdzie ta ulica jest a zwłaszcza po ulewnych deszczach. Jako 

reprezentantka mieszkańców wszystkich bardzo proszę o uwzględnienie tej drogi  

w naszym budżecie. Jest mi wstyd przed znajomymi, przyjaciółmi rodziną ponieważ 

nie chcą przyjeżdżać lepszymi samochodami.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, rozumiem Panią. Powstały w naszej 

gminie drogi które nie były w ogóle remontowane. Sama ulica Solskiego została 

przez nas w części wyremontowana z naszych środków na około kilka milionów 

złotych z własnego budżetu. Spotkałem się z mieszkańcami, którzy mówili po co ta 

ulica Solskiego była remontowana. Przyjmijmy plan, kolejność do końca kadencji. Nie 

wrzucajmy też zadań które jeszcze w ciągu roku chcecie wrzucić, które przyjdą Wam 

na myśl.  

Pani Aneta Bałabuch, zgadam się z Panem Burmistrzem i leczę, że na rok 2016 

znajdzie się nasza ulica.   

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, jestem z Mokrzysk jest ulica 

Dobrego Pasterza która prowadzi na cmentarz kilka tysięcy osób chodzi tą ulicą, też 

nie mamy jej wykonanej. Przy opadach też nie można tą drogą przejechać a od 8 lat 

jestem radną. W tym roku dopiero jest wykonywany plan tej drogi. Dla pocieszenia 

dla Pani, 40 lat parafia ma.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał pismo 

pana M.M z Mokrzysk w sprawie ulicy Januszowskiej oraz odpowiedź wydziału w tej 

sprawie. Poinformował, że wpłynęła skarga od Pani J.K na Dyrektora MOPS oraz na 

Z-cę Burmistrza Brzeska. Terminy zostaną przedłużone, zostaną skierowane skargi na 

komisję Rewizyjną, celem rozpatrzenia.  

Radny Kazimierz Sporski, wysłuchaliśmy głosu Pana Przewodniczącego o bardzo 

dużym ładunku i zabarwieniu emocjonalnym odnośnie przystąpienia do LGD. Bardzo 

dużo słyszeliśmy o demokracji, sprawiedliwości społecznej, dżentelmeńskich 

umowach i równym traktowaniu. Zgadzam się z Panem w tysiącu procentach, że miał 

rację w tym co mówił i szanuje prawa demokracji nie mam do nikogo żadnych 

pretensji tylko nie mogę jednego zrozumieć jak się to ma wszystko w kontekście 

Pana wypowiedzi do sytuacji która miała miejsce na pierwszej sesji Rady Miejskiej  



w Brzesku, do tego jak zostało potraktowane 10 radnych wybranych większą ilością 

głosów naszego społeczeństwa.  

Radny Jarosław Sorys, odnośnie porozumienia z GDDKiA- bardzo bym prosił, żeby 

samo porozumienie że jeśli gmina zrobi projekt chodnika to GDDKiA wykona chodnik. 

Będzie to dobra droga. Chcę podziękować radnym, że w końcu podjęli tę uchwałę  

w sprawie LGD. Dziękuję Panu Przewodniczącemu za kredyt zaufania. Prośba będzie 

do Pana Burmistrza o oddelegowanie urzędnika do działań które pomogą 

merytorycznie.  

Radna Anna Lubowiecka, stanęła w obronie Szczepanowskich strażaków. Padło 

stwierdzenie że uzyskali dofinansowanie na zakup bram z zarządu głównego. To jest 

nieprawda, zostały zamontowane cztery bramy koszt jednej bramy to 7.800zł. na 

drzwi wejściowe dostali dofinansowanie z zarządu głównego, natomiast cztery bramy 

zostały zakupione ze środków którzy sami strażacy uzyskali od sponsorów. Do jednej 

z bram dołożyło starostwo powiatowe. Strażacy są wzorem do naśladowania.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,  

 

Ad. 20 Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował 

wszystkim za obecność i zamknął obrady XV sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

Obrady trwały od godziny 10:00  -20:00 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Brzesku 

   mgr Krzysztof Ojczyk 

 

 


