
P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2016 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

4 sierpnia 2016 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko 

Obradom XXIX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk. 

W sesji udział wzięło 21 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. JAROSŁAW SORYS 

19. SPROSKI KAZIMIERZ, 

20. STĘPAK KRZYSZTOF 

21. WYCZESANY PIOTR. 

 



Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz otworzyła obrady  

XXIX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitała zebranych na sali obrad Radnych, Pana 

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

przewodniczących osiedli oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 

21 radnych.  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z dnia 27 czerwca 2016r. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne 

i międzysesyjne. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

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

9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od  ostatniej sesji. 

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

11. Informacja Burmistrza Brzeska na temat organizacji i przebiegu Światowych Dni Młodzieży 

w Gminie Brzesko. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

2)   zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej 

Prognozy Finansowej; 

3)   regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów szkół za wybitne 

osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Brzesko; 



4)   utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach; 

5)   skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku; 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w imieniu Burmistrza Brzeska poprosiła o dodanie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej 

w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzeskiego. Wyjaśniła, iż istnieje konieczność środków dołożenia środków finansowych na 

realizację zdania budowy chodnika na ul. Podgórskiej w Jadownikach oraz okres realizacji tego 

przedsięwzięcia również się przedłuży. Zmiana ta polega na zwiększeniu pomocy finansowej  

z kwoty 152.764,00 zł. do kwoty 212.764 zł. o 60.000,00 zł. więcej.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, poinformowała, że wobec zaproponowania 

przez Skarbnik Gminy, kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Brzeskiego do porządku obrad sesji, zaproponowała, aby w punkcie 12 

podpunkt 3 projekt w/w uchwały otrzymał numer 3 a kolejne uchwały otrzymały kolejno 

numeracje.  Następnie Wiceprzewodnicząca zawnioskowała, aby do porządku obrad dodać do 

punku 12 jako podpunkt 6 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Miastem i Gminą Wojnicz a Starostwem Powiatowym 

w Brzesku a Starostwem Powiatowym w Bochni, dotyczącego współfinansowania przez różne 

organy prowadzące szkoły pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła 

Jezusa Chrystusa w Brzesku. Poinformowała, że w materiałach na sesję radni otrzymali ten 

projekt uchwały, lecz został on przegapiony w porządku obrad. Następnie odczytała porządek 

obrad wraz ze zmianami: 

10. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

11. Przedstawienie porządku obrad. 

12. Przyjęcie protokołu z dnia 27 czerwca 2016r. 



13. Interpelacje Radnych. 

14. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne 

i międzysesyjne. 

15. Zapytania Radnych. 

16. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

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

18. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od  ostatniej sesji. 

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

11. Informacja Burmistrza Brzeska na temat organizacji i przebiegu Światowych Dni Młodzieży 

w Gminie Brzesko. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

2)   zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej 

Prognozy Finansowej; 

3) zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 

4)   regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów szkół za wybitne 

osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Brzesko; 

5)   utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach; 

6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Miastem i Gminą 

Wojnicz a Starostwem Powiatowym w Brzesku a Starostwem Powiatowym w Bochni, 

dotyczącego współfinansowania przez różne organy prowadzące szkoły pozaszkolnego punktu 

katechetycznego nauczania religii Kościoła Jezusa Chrystusa w Brzesku 

7)   skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku; 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 



14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

Poprawki do porządku obrad zostały przyjęte głosami: 19 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z dnia 27 czerwca 2016r. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz poddał pod głosowanie protokół:  

- Protokół z dnia 27 czerwca 2016r.  głosowano: 18 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

Protokół przyjęto.  

Ad. 4 Interpelacje Radnych. 

Interpelacji brak.  

Ad. 5 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne  

i międzysesyjne. 

Informacje złożyła Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

Uwag i pytań brak.  

Ad. 6 Zapytania Radnych. 

Radny Jarosław Sorys: 1) na jakim etapie realizacji jest zadanie rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

część południowej Jadownik; 2) czy realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z przyjętymi 

szacunkowymi kosztami, na jakim etapie wykonania są zadania; 3) czy są już jakieś nowe 

informacje dot. realizacji regulacji potoku Grodna w Jadownikach; 4) czy zadanie wykonanie 

projektu na budowę drogi ul. Bujaka ul. Staropolska czy to zadanie zostało zakończone.  

Radny Krzysztof Bogusz- zapytał w kwestii utrzymania czystości na terenie Gminy Brzesko.  

W ostatnich latach sporo zostało wykonanych chodników, lecz sporo z nich zarasta trawą i to 

dosyć wysoką. Zaapelował o zakup środków na zniszczenie tych traw. Usunięcie pisku na 

zalegających nowych inwestycjach. Następnie zapytał w sprawie budynku przy parkingu  



w Sterkowcu. Zapytał, kiedy zostanie uprzątnięty ten budynek czy jest w planach ogrodzenie 

tego terenu, ponieważ urząd otrzymał środki za zburzenie tego ogrodzenia.  

Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie budżetu obywatelskiego. Czy planowane są jakieś 

zmiany, na komisjach zostały wypracowane pewne propozycje zmian.  

Radna Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie punktu 6 w sprawozdaniu z działalności 

Burmistrza Brzeska, budowa zatok parkingowych przy drodze gminnej na osiedlu Jagiełły. 

Radna zapytała kiedy będzie rozpoczęcie prac w tym zakresie. Następnie zapytała w sprawie 

nieuporządkowanych działek prywatnych. Radna zaapelowała o zwrócenie się do właściciela 

działki przy wjeździe na osiedle Jagiełły, obok sklepu Biedronka, aby uporządkowali swoje 

działki.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk-zapytał w sprawie RPWiK-u. Na ostatnim posiedzeniu 

Zarząd Związku Międzygminnego przyjął stanowisko, że Rada Nadzorcza spółki RPWIK działa 

niezgodnie z literą prawa. Zgodnie z zapisami umowy spółki, Rada Nadzorcza  była z dniem 

cyt. „skwitowania” działalności zarządu spółki, jak również po wprowadzeniu w umowie spółki 

kadencyjności, powinna była wówczas powołać zarząd tego organu, tj. prezesa jak  

i wiceprezesa spółki. Natomiast tego nie uczyniła. Minęło już ponad 5 tygodni i zdaniem 

wspólnika tj. Zarządu Związku Międzygminnego, spółka funkcjonuje już bez prawidłowo 

powołanego organu. Wszystkie decyzje, które teoretycznie podejmuje ówczesny Pan Prezes 

Gładyś i Wiceprezes Wolnik są niezgodne z prawem. Równocześnie wszystkie umowy, decyzje 

są pozbawione podstawy prawnej, z mocy kodeksu spółek prawa handlowego są nieważne. 

Jeśli ten stan będzie trwał i Rada Nadzorcza będzie obstawała przy swojej decyzji, że nie trzeba 

powołać zarządu zgodnie z zmienioną umową to sprawę skieruję do Prokuratury, jako 

Przewodniczący Związku Międzygminnego, ponieważ Rada Nadzorcza działa na szkodę tej 

spółki. Zapytuje Pana Burmistrza aby przedstawił tą sytuację prawną radcy prawnemu urzędu, 

aby zajął stosowne stanowisko oraz Burmistrz jako wspólnik również ze swojej strony wszczął 

odpowiednie decyzje i jako wspólnik który posiada 70 % udziału. Sprawa według niego jest 

bardzo poważna.  

Radny Edward Knaga, zapytał czy członkowie zarządu spółki uzyskali absolutorium? 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że uzyskał.  

Radny Edward Knaga,  jeśli uzyskali absolutorium to jak rada nadzorcza może zmienić decyzję 

jeżeli się zgodzono na walnym zebraniu, ze są dalej członkami tegoż zarządu. To jest coś nie 



w porządku co nam pan tłumaczy, oni uzyskali absolutorium. A więc Rada Nadzorcza nie może 

zmienić decyzji walnego zgromadzenia.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że to nie ma związku. Jeśli umowa spółki 

została zmieniona, wprowadziła kadencyjność wobec powyższego mandaty prezesów wygasły 

i winno nastąpić ponowne powołanie na 4 letnią kadencję. To nie zostało zrobione i rodzi to 

poważne konsekwencje.  

Ad. 7 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Przewodniczący Osiedla Browarna Marek Serwin, zapytał czy Carlsberg Polska podjął 

jakiekolwiek działania mające na celu realizację zjazdu z Browaru.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie zamontowania lustra na ul. Bernackiego  

z ul. Sportową w Jadownikach.  

Radny Grzegorz Kolbusz, zawnioskował o wyczyszczenie rowów wzdłuż ulicy Solskiego. 

Współwłaścicielem rowu jest starostwo oraz jedna z firm przy tej ulicy. Z tego co się dowiedział 

starostwo dokonało już uprzątnięcia rowu natomiast przedsiębiorca/ właściciel rowu tego nie 

dokonał wraz z zalegającymi śmieciami oraz trawą wzdłuż bocznicy kolejowej. Zapytał czy  

w sprawie złego stanu ogrodzenia na cmentarzu żydowskim coś się dzieje.  

Radny Adam Kwaśniak, zaapelował o przywrócenie przystanku na ul. Głowackiego ze 

skrzyżowaniem ul. Bernackiego w Jadownikach. Mieszkańcy tych okolic mają utrudnienia.  

Ad. 8 Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji. 

Radny Krzysztof Bogusz: Odczytał dwa sprawozdania z posiedzenia Komisji Spraw 

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji;  

Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa.  

Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Finansowej.  

 



Radny Bogusław Babicz: Odczytał dwa sprawozdania z posiedzenia Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu.  

Radna Adam Smołucha: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Rodziny;  

Pytania do sprawozdań: brak.  

Ad. 9 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od  ostatniej 

sesji.  

Uwag brak.  

Ad. 10 Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji. 

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

Brzeska Grzegorz Wawryka. (Stanowi załącznik do protokołu).  

Ad. 11 Informacja Burmistrza Brzeska na temat organizacji i przebiegu 

Światowych Dni Młodzieży w Gminie Brzesko. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na początek Burmistrz podziękował wszystkim 

Gminie Brzesko, którzy włączyli się w organizację i przyjęcie pielgrzymów w czasie Światowych 

Dni Młodzieży. Podziękował radnym, którzy byli zaangażowani w organizację, mieszkańcom 

miasta, sołectw.  ŚDM w naszej gminie osiągnęły zamierzony cel, były dużym sukcesem.  

W naszej gminie było pielgrzymów z dziesięciu krajów tj. Włoch, Franci, Węgier, Czadu, 

Marytyniki, Burkina Faso, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny, Ukrainy. Na terenie 

gminy było zakwaterowanych 7 tysięcy pielgrzymów. Szpital był bardzo przygotowany na 

różnego rodzaju zdarzenia, na szczęście nie było ich wiele, około 20 osób znalazło się na SOR. 

Podziękowania złożył następująco: firmie MPK, pracownikom MPK, którzy się bardzo 

zaangażowali, Pan Prezes Paweł Pabian oraz Pan Radny Marcin Ciurej, którzy pilnowali 

powrotów pielgrzymów. Największy problem był z PKP. Szczególnie trudne były pierwsze dwa 

dni. Podziękowania również firmie BZK, która sprawnie działa w zakresie czystości miasta, 

spółce RPWiK, która zadbała o czystość zbiorników kanalizacyjnych. Podziękowania 

przedstawicielom szkół oraz strażakom, policji. Łącznie firma MPK przewiozła około 18 tysięcy 

pielgrzymów- jest to zsumowana liczba ogółem, 28 pracowników urzędu brało udział  

w dyżurach całodobowych w urzędzie miejskim, łącznie ponad 300 godzin. Odbyło się tylko 



kilkadziesiąt interwencji, była dobra współpraca z komitetami parafialnymi. Zaangażowanie 

było duże. We środę odbył się Festiwal Młodych, udział brały zespoły z całego świata. Odnośnie 

wydanych środków finansowych, takie informacje jeszcze zbieramy w ciągu kilku dni będziemy 

mieć zebrane dane. Wiele pielgrzymów było zorganizowanych, którzy przybyli własnymi 

środkami transportu tj. autokarami, prywatnymi samochodami.  

Radny Adam Smołucha, poinformował, że przyjął siedmioro pielgrzymów. Stwierdził, że ma 

nadzieje, że na trwale zmieni się sposób patrzenia na nasz kraj, wizerunek Polski. Pielgrzymi 

byli ogromnie zaskoczeni tym co zobaczyli. Porządek, czystość otwartość ludzi. Wiele 

pozytywnych odczuć od młodych ludzi. Należy pogratulować zarówno Kociołowi jak i władzom 

państwowym, samorządowym, ludziom, którzy się zaangażowali w przygotowanie ŚDM. Było 

to ogromne przedsięwzięcie i promocja Polski w świecie.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyraził podziękowania wszystkim osobom, które 

były zaangażowane w ŚDM. Wykonaliście ogromną pracę przez to osiągnięto te cele o których 

była mowa u przedmówcy, przede wszystkim promocja Gminy. Nasza społeczność pięknie się 

zintegrowała z pielgrzymami. Bliskie kontakty zostały nawiązane. Podziękował jeszcze raz 

wszystkim, którzy byli włączeni w organizacje ŚDM. W sprawie 18 tysięcy przewiezionych 

pielgrzymów- życzyłbym spółce tak na co dzień, choć ¼ z tej ilości przewiezionych pasażerów.  

Radny Stanisław Góra zwrócił uwagę szczególnie na spontaniczność, otwartość naszych 

mieszkańców. Mówią o naszym kraju, społeczeństwie, że jest smutne- ktoś kto widział z bliska 

nie powinien mieć żadnych wątpliwości jakimi jesteśmy ludźmi, zostało to tylko potwierdzone.  

Ad. 12 Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;  (radni otrzymali 

autopoprawki w wersji papierowej przed rozpoczęciem sesji).  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła autopoprawkę w imieniu Burmistrza 

Brzeska. (autopoprawka stanowi załącznik do protokołu).  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały a Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy projekt.  

Głosowano 19 za, jednogłośnie.  



Uchwała Nr XXIX/195/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2016/stanowi załącznik do protokołu/ 

2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła autopoprawkę w imieniu Burmistrza 

Brzeska- zmiana załącznika do niemniejszego projektu uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały a Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy projekt.  

Głosowano 19 za, jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXIX/196/2016 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej /stanowi 

załącznik do protokołu/ 

3) zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały a Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy projekt.  

Głosowano 20 za, jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXIX/197/2016 w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Brzeskiego /stanowi załącznik do protokołu/ 

4) regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów szkół za wybitne 

osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Brzesko; 

Radny Bogusław Babicz, wyjaśnił że w dniu 3 sierpnia br. odbyło się posiedzenie komisji 

oświaty. Zaproponował zmiany kolejno:  
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1) 7) zmiana nazwy uchwały, które otrzymuje brzmienie- „w sprawie regulaminu przyznawania 

stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Brzesko” ; głosowano 19 za jednogłośnie.  

 

2)- dodanie po słowach „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodanie „oraz 

Małopolskiego Kuratora Oświaty” w §  4 ust.2 podpunktu b załącznika do uchwały regulaminu- 

głosowano 18 za jednogłośnie; 

3) zmiana w § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie „Uchwala się Regulamin przyznawania 

stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Brzesko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.” 18 za 

jednogłośnie 

4) wykreślenie ustępu 3 w §  4 załącznika do uchwały;  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że ten zapis który jest powinien zostać, 

ponieważ mało jest takich przypadków, aczkolwiek chciałby aby zdarzały się częściej. W niczym 

ten zapis nie przeszkadza, tym bardziej, że stowarzyszenia lokalne, gminne, czy sołeckie nie 

organizują tego typu międzynarodowych konkursów. Jest to zbyt daleka interpretacja, nie 

zgadza się z wykreśleniem i wnioskuje o pozostawienie tego zapisu.   

Radny Jarosław Sorys, odpowiedział, że może Przewodniczącego zawstydzą sołectwa, rady 

osiedli i zorganizują taki konkurs ponieważ dużo nie trzeba. Nie zgodził się z Przewodniczącym. 

Poinformowała, że te zapisy się pokrywają. W zapisie kolejnym jest napisane dalej, że wchodzą 

międzynarodowe konkursy.  

Radny Kazimierz Sproski, dodał, że na posiedzeniu komisji oświaty zostało już ustalone pewne 

zmiany.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że nie będzie można przekazać nagrody 

laureatowi bądź finaliście konkursu o randze międzynarodowym organizowanego przez 

Ministerstwo Kultury, Wojewody.  

Radny Bogusław Babicz, wyjaśnił, że ma propozycję zmiany zapisu, aby było w jednym pełnym 

zdaniu tj: „2. Stypendium może być przyznane za osiągnięcia artystyczne uczniowi, który jest 

laureatem międzynarodowego, ogólnopolskiego, regionalnego lub wojewódzkiego konkursu, 

przeglądu, wystawy lub olimpiady ujętych w "Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich 



konkursów i przesłuchań" wydanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Małopolskiego Kuratora Oświaty- w zakresie przedmiotów artystyczno- zawodowych.” 

Przewodniczący Rady zgodził się z taką propozycją.  

Głosowano 19 za, jednogłośnie.  

5) wykreślenie ust. 3 w paragrafie 4- głosowano 19 za, jednogłośnie.  

6) w §  5 ust.1  podpunkt f w załączniku do uchwały po słowach „stowarzyszeń” dodać  

„i klubów sportowych” głosowano 18 za, jednogłośnie. 

7) Radny Bogusław Babicz, zaproponował zmianę w §  5 ust. 3 zamienić słowo „winien” na 

„winno” i skreślić słowo szkolnego.  

Radny Adam Smołucha zaproponował zmianę w §  5 ust. 3 zamienić słowo „winien” na 

„przekazuje się”.   

Poprawka: „3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 przekazuje się do Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku w terminie do 30 września danego roku. 

Głosowano 17 za jednogłośnie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz odczytała projekt uchwały wraz z przyjętymi 

poprawkami a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie 

powyższy projekt. Głosowano 19 za, jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXIX/198/2016 w sprawie z regulaminu przyznawania stypendiów 

Burmistrza Brzeska dla uczniów szkół za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe 

i artystyczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko/stanowi 

załącznik do protokołu/ 

5) utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach; uwag brak.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz odczytała projekt uchwały wraz z przyjętymi 

poprawkami a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie 

powyższy projekt. Głosowano 19 za, jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXIX/199/2016 w sprawie  utworzenia Zespołu Szkół  

w Jadownikach/stanowi załącznik do protokołu/ 
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6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Miastem  

i Gminą Wojnicz a Starostwem Powiatowym w Brzesku a Starostwem Powiatowym w 

Bochni, dotyczącego współfinansowania przez różne organy prowadzące szkoły 

pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Jezusa Chrystusa  

w Brzesku; 

Radny Adam Smołucha zapytał ilu uczniów będzie uczęszczać z Gminy Brzesko.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że dwóch uczniów z gimnazjum z Gminy 

Brzesko będzie uczestniczyć w naukach.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz odczytała projekt uchwały wraz z przyjętymi 

poprawkami a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie 

powyższy projekt. Głosowano 20 za, jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXIX/200/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Miastem i Gminą Wojnicz a Starostwem 

Powiatowym w Brzesku a Starostwem Powiatowym w Bochni, dotyczącego 

współfinansowania przez różne organy prowadzące szkoły pozaszkolnego punktu 

katechetycznego nauczania religii Kościoła Jezusa Chrystusa  w Brzesku /stanowi 

załącznik do protokołu/ 

7) skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku; 

Radny Adam Kwaśniak, zapytał w dwóch kwestiach: zacytował zdanie z uzasadnienia do 

niemniejszego projektu uchwały tj. „Skarżąca B.Sz. w przedmiotowej skardze czyni zarzut 

opiece społecznej braku jakiejkolwiek pomocy rodzinie Sz. oraz niepełnosprawnemu synowi 

Michałowi Sz” zapytał o jaką konkretną pomoc wystąpiła rodzina Sz. Drugą kwestię jaką 

zakwestionował radny w tekście uzasadnienia to zapis „Wskazała, że skarżąca jest osobą 

niepełnosprawną w stałym leczeniu psychiatrycznym posiada z tego tytułu rentę” wg. radnego 

nie powinno być tego sformułowania w uzasadnieniu „leczeniu psychiatrycznym”, ponieważ 

wszelkie problemy wyjaśnia się problemami psychicznymi, choćby zamachy w Europie 

zachodniej.  

Radna Maria Kądziołka, dodała, że śmiało można ten zapis wykreślić.  

Przewodniczący Rady dodał, że nie widzi problemu, aby to wykreślić. Dodał, że  

w uzasadnieniu nie podaje się danych osobowych.  
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Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, odpowiedziała, że skrząca w ostaniem 

czasie nie zwracała się o żadną pomoc do ośrodka. W treści pisma ogólnie stwierdziła, że nie 

otrzymuje żadnej pomocy, odwołuje się lat ubiegłych do różnych ośrodków w tym piśmie. 

Ostatnia pomoc jaka została udzielona na jej wniosek w miesiącu luty br. na dofinansowanie 

wysokich kosztów gazu zgodnie z wnioskiem. Podkreśliła, że po pozytywnym przyznaniu był 

problem  

z odebraniem tej pomocy. Pani Sz. stwierdziła, że jednak nie chce tej pomocy bo są inni 

bardziej potrzebujący. Po bezpośrednim kontakcie i rozmów z Panią Sz. zgodziła się na 

przyjęcie tej pomocy w nieco innej formie przekazania. Po tym wniosku nie wnioskowała  

o żadną pomoc. Zarzuty jej były ogólne. Syn otrzymuje rentę w znacznej wysokości, 

sukcesywnie była podwyższana. Dochód w rodzinie znacznie przekracza kryterium dochodowe 

jeśli chodzi o ustawę o pomocy społecznej. Pani B.Sz często dzwoni do MOPS, ostatnia 

rozmowa była wczoraj, poruszała różne wątki, kilka spraw różnych instytucji. Zapytała Dyrektor 

czy potrzebuje jakiejś pomocy, lecz odpowiedziała, że nie oczekuje żadnej pomocy, we 

wszystkim sobie sama radzi. Odnośnie leczenia Pani B.Sz. zostało to zawarte w jej 

wyjaśnieniach pisemnych, stwierdzenie stanu faktycznego. Do decyzji radnych pozostaje czy 

użyć tego sformułowania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk dodał, że rzeczywiście należy wykreślić  

w uzasadnieniu, który jest załącznikiem o uchwały w zdaniu „Wskazała, że skarżąca jest osobą 

niepełnosprawną w stałym leczeniu psychiatrycznym posiada z tego tytułu rentę” należy 

wykreślić słowo „psychiatrycznym”, a powinno brzmieć: „Wskazała, że skarżąca jest osobą 

niepełnosprawną w stałym leczeniu posiada z tego tytułu rentę”.  

Radna Barbara Borowiecka (Przewodnicząca komisji Rewizyjnej) odczytała pismo Dyrektor 

MOPS z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Krakowie dot. braku objęcia męża Pani B.Sz ubezpieczeniem zdrowotnym przy pobieranym 

świadczeniu pielęgnacyjnym. Małopolski Urzęd Wojewódzki w Krakowie na podstawie 

przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego uznał skargę Pani B.Sz za bezzasadną.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę o wykreśleniu słowa 

„psychiatrycznym”  głosami 19 za, jednogłośnie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz odczytała projekt uchwały wraz z przyjętą 

poprawką a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt. Głosowano 19 za, jednogłośnie.  



Uchwała Nr XXIX/201/2016 w sprawie  skargi na działalność Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzesku /stanowi załącznik do protokołu/ 

(Wszystkie uchwały zamieszczone są na stornie internetowej www.brzesko.pl)  

Ad. 13  Ad. 14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, udzielił kolejno odpowiedzi: 

Radnemu Jarosławowi Sorysowi- jeśli chodzi o kanalizację Jadownik, ten projekt został 

podzielony na II etapy. Obecnie jest realizowany I etap, czynione są starania aby uzyskać 

pozwolenie, jeśli ono będzie to w tym roku spółka przystąpi do realizacji tego zadania i ma 

zabezpieczone na to środki. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji  

w Jasieniu. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe- przebiegają zgodnie objętym harmonogramem. 

Na sesji budżetowej były dołożone zadania, które mówiliśmy że zostaną zrealizowane jak 

wystarczy środków. Te zadania były przyjmowane przy szacowanej wartości. Niektórym 

zadaniom spadły ceny. Na początku września będziemy wiedzieć ile mamy oszczędności  

z różnych zadań. Jeśli chodzi o regulacje potoku Grodna- występowałem do Małopolskiego 

Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych odpowiedź padła, iż w chwili obecnej nie mają środków. 

Po dzisiejszej rozmowie telefonicznej padło zdanie, iż mają przeznaczoną kwotę 40.000 zł. na 

konserwację dwóch odcinków potoku Grodna. W sprawie projektu ulicy równoległej  

ul. Staropolskiej do ul. Bujaka- potrzebne były zgody od mieszkańców a tych zgód nie było, 

zadanie to będzie wykonane „specustawą”.  

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi – w sprawie utrzymania czystości; każdy właściciel 

chodników powinien je utrzymywać dotyczy to powiatu jak i gminy, jeśli przebiegają przy 

posesjach prywatnych też ma taki obowiązek. Jedynie urząd może przypomnieć o tym i takie 

działania zostaną poczynione. Jeśli chodzi o usuwanie nieczystości – te drogi są na bieżąco 

oczyszczane, czasem interweniujemy przy drogach powiatowych. W sprawie budynku przy 

rondzie- Rada Sołecka miała się wypowiedzieć co w sprawie tego budynku. Czekamy na 

stanowisko. W tej chwili trwają tam prace, podejmujemy działania, rozmawiamy z PKP aby 

tych miejsc parkingowych było jak najwięcej.  

Radny Krzysztof Bogusz, wyjaśnił, że obecnie ten budynek służy jako pomieszczenie 

magazynowe.  
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Burmistrz Brzeska następnie odpowiedział  

Radnemu Bogusławowi Babiczowi- są pewne przemyślenia oraz uwagi w sprawie budżetu 

obywatelskiego. Te zmiany zostaną zrealizowane. Zlecone zostało to zadanie Sekretarzowi. 

Przebywa obecnie na zwolenniku chorobowym, niedługo wróci do pracy i to zadanie otrzyma. 

Przy najbliższych komisjach zostaną zasady wypracowane.  

Radnej Barbarze Borowieckiej– w sprawie zatoki na osiedlu. Te prace będą kontynuowane, 

brakło 16.000zł. Środki zostały przydzielone i zadanie to zostanie zakończone. W sprawie 

uprzątnięcia działki, zostaną podjęte działania aby tę działkę uporządkował właściciel.  

Radnemu Krzysztofowi Ojczykowi- w sprawie RPWiK temat ten jest tematem dość złożonym. 

Zapisy w umowie spółki Pan Przewodniczący trochę inaczej interpretował, niż członkowie Rady 

Nadzorczej. Jest planowane spotkanie na 22 sierpnia między zarządem związku i radą 

nadzorczą. Oczekuje, że to spotkanie wyjaśni wiele spraw.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że jest to kwestia prawna. Zasięgnął opinii 

prawnej od niezależnych radców prawnych i według nich wszystkie decyzje z mocy prawa będą 

nieważne. Konsekwencje są poważne. Dziwi się takiej postawie, ponieważ to na Naradzie 

Nadzorczej leży obowiązek poprawnego stosowania prawa, wiedząc, że w Radzie jest dwóch 

zawodowych prawników.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że nie było to celowe działanie, skoro w Radzie 

Nadzorczej jest dwóch prawników. Oni też wiedzieli jaką decyzję podejmują.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że konsekwencje tego stanu bezprawia będą 

wysoce poważne. Rada Nadzorcza bierze za to pełną odpowiedzialność.  

Radny Bogusław Babicz, poprosił, aby poczekać do spotkania. Będzie wówczas trzech 

prawników. Mogą być różne interpretacje wiedząc że przepisy nie są jednoznaczne. Zostanie 

to przedyskutowane, przedstawione zostaną argumenty.  

Przewodniczącemu Osiedla Browarna – w kwestii zjazdu; zaprosił przedstawicieli Carlsberg na 

spotkanie. Deklaracje jakie padły były takie iż postarają się do końca roku uzyskać decyzje 

lokalizacyjne zjazdu.  

Radnemu Jarosławi Sorysowi- w sprawie zamontowania lustra na ul. Sportowej / ul. 

Bernackiego w Jadownikach, zostanie wniosek rozważony.  



Radnemu Grzegorzowi Kolbuszowi- w sprawie wyczyszczenia rowu, podjęto już działania w tej 

sprawie. Ponowimy tą sprawę, występując do właścicieli. W sprawie ogrodzenia cmentarza 

żydowskiego- gmina żydowska nie ma w pełni środków na wykonanie tego muru. On jest  

w pobliżu naszego chodnika, deklarował aby wspólnie podjęli działania. Ma odbyć się spotkanie 

z gminą żydowską w tej sprawie.   

Radnego Adama Kwaśniaka- w sprawie przystanku, zatoki autobusowej na ul. Głowackiego/ 

ul. Bernackiego- parokrotnie zostały wystosowane pisma do GDDKiA. Ostatnia odpowiedź była 

taka, abyśmy to zadanie sami wykonali. Wykonanie tego zadania kosztowało by kilkaset tysięcy 

złotych. Ponowimy nasze wystąpienie w tej sprawie do GDDKiA.  

Radny Jarosław Sorys, dodał, że nie koniecznie musi zostać usytuowany w tym miejscu. Między 

mostem na ul. Głowackiego a ul. Bernackiego, firmą Proster, jest tam chodnik, może w tej 

okolicy zlokalizować zatokę postojową. Następnie poruszył sprawę środków budżetowych oraz 

swojej interwencji u Wojewody w sprawie potoku Grodna.  

Ad. 16 Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wpłynęło pismo od Wojewody  

w kwestii konieczności składania oświadczeń majątkowych Prezesów spółki RPWiK. Pismo jest 

opiniujące niżeli wiążące. Zapytał czy Burmistrz wystąpił do Ministerstwa w tej sprawie. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że wystąpił do Ministerstwa, lecz nie ma 

odpowiedzi w tej sprawie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wpłynęło pismo do Biura Rady 

(odpowiedź) Burmistrza Brzeska na pismo dwóch mieszkanek Sterkowca w sprawie Szkoły  

w Wokowicach oraz pismo z Nadzoru Prawnego z UW w Krakowie. Pisma zostały odczytane.  

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy po tej wymianie korespondencji przyszły jakieś 

zalecenia dot. zlikwidowanej szkoły filialnej w Wokowicach?! 

Radny Krzysztof Bogusz, poprosił, aby otrzymał emailem odpowiedź w sprawie pozyskiwania 

przez Gmine Brzesko środków w naborze MRPO, czy są plany dot. aplikacji o środki z tego 

programu. Następnie poruszył sprawę uruchomienia naboru w stowarzyszeniu „Kwartet na 

Przedgórzu”, prosił, aby dotrzeć z tą informacją do mieszkańców jak i stowarzyszeń oraz 

potencjalnych beneficjentów.  



Ad.16 Zamknięcie obrad sesji.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował wszystkim 

za obecność i zamknął obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

Obrady trwały od godziny 08:00  - 11:00 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Brzesku 

 

   mgr Krzysztof Ojczyk 

 

 

Protokół sporządziła: 

Inspektor 

mgr Joanna Szczepka  

 

 

 


