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          P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIV/ 2017 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

    30  stycznia  2017 r. roku w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. 

Głowackiego 51 w godzinach od 10.00-15.00 

Obradom  Sesji 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. KĄDZIOŁKA MARIA 

9. KLIMEK LESZEK 

10. KNAGA EDWARD 

11. KOLBUSZ GRZEGORZ 

12. KUCIA MARIA 

13. KWAŚNIAK ADAM 

14. LUBOWIECKA  ANNA 

15. OJCZYK KRZYSZTOF 

16. SMOŁUCHA ADAM 

17. SPROSKI KAZIMIERZ 

18. SORYS JAROSŁAW 

19. STĘPAK KRZYSZTOF 

20. WYCZESANY PIOTR 

Nieobecny usprawiedliwiony Radny GÓRA STANISŁAW 

Ponadto udział w sesji wzięli: 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

 Skarbnik Gminy Celina Łanocha;  

 Sekretarz Stanisław Sułek; 

 Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko jak również 

zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 
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Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył 

obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad 

Radnych, wszystkich zaproszonych gości wg. załączonych list obecności 

stwierdził, że nas sali obrad znajduje się wystarczająca liczba radnych , aby 

Rada mogła obradować i podejmować uchwały.  

Ad.2. Przedstawienie porządku  obrad. 

Porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w 

ustawowym terminie, Uwag co do sposobu doręczenia materiałów na sesję 

nie było. Uwag do przesłanego porządku obrad brak.  

 Porządek obrad sesji : 

1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku i 

stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje Radnych. 

4. Zapytania Radnych. 

5. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje 

sesyjne i międzysesyjne. 

7. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy. ( Nastąpiła 

zmiana w porządku obrad sesji w czasie sesji – za zmianą 

głosowano 19 za – jednogłośnie) 

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

9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od  

ostatniej sesji. 

10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od 

ostatniej sesji. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1)  Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na rok 2017; 

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

  

 przedstawienie opinii wszystkich Komisji; 

 

 odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej; 

 

 przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej 

autopoprawki; 



Strona 3 z 25 

 

 

 głosowanie autopoprawki Burmistrza; 

 

 głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w 

autopoprawce, zgłoszonych przez radnych; 

 

 głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu 

obejmującym przegłosowane autopoprawki . 

 

2) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

 

3) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017; 

 

4) przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 

2017; 

 

5) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 

2017 roku; 

 

6) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do 

projektu pn.”Zintegrowany produkt turystyczny  Subregionu 

tarnowskiego „ Trasy Rowerowe Pogórza”. 

 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad.3. Interpelacje radnych : 

Interpelacje zgłosili: 

Radny Jarosław Sorys:  

1) w związku z uzyskaniem dofinansowania na remont ulicy Zachodniej w 

Jadownikach , mając na uwadze duży zakres tych robót prosi by 

przetarg na te prace został przygotowany w jak najkrótszym terminie. 

2)  Prosi o przygotowanie zmian w statutach sołectw dotyczących 

wyborów sołtysów, by tych wyborów dokonywać na zasadach 

określonych dla wyborów wójtów i burmistrzów, taka by przez cały 
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dzień te wybory mogły się odbywać, i wyjść tym samym na przeciwko 

oczekiwaniom mieszkańców. 

Ad.4. Zapytania Radnych 

Zapytania złożyli: 

Radny Krzysztof Stępak zapytał , czy są jakieś informacje  od dyrekcji Browaru 

w sprawach dotyczących budowy zjazdu z obwodnicy. 

Radny Piotr Wyczesany – przypomniał, że na sesji listopadowej zostało 

skierowane zapytanie do dyrektora basenu w sprawie dot. jakości i czystości 

wody na basenie. W odpowiedzi udzielonej pan dyrektor zapewniał, że nie 

ma z tym problemu natomiast  ostatnie informacje jakie do nas docierają są 

niepokojące, dlatego prosi  pana dyrektora o informacje w tym zakresie, jaka 

jest tego przyczyna. 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa – w związku  z ostatnimi doniesieniami dot. 

niebezpieczeństwa  mieszkańców z powodu smogu, prosi o informacje  na 

jakim etapie jest realizacja programu do którego gmina przystąpiła  

związanego z wymianą kotłów c.o.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zaproponował by wypożyczyć lub zakupić 

przez gminę przenośnych urządzeń do mierzenia stężenia zapylenia, 

zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie np. ze środków z rezerwy 

budżetowej. Mieszkańcy są zaniepokojeni stanem jakości powietrza w naszej 

gminie i zgłaszają taką potrzebę. Ponadto przewodniczący zapytał w sprawie 

dymiącego komina nad budynkiem dawnego Domu Towarowego  w Brzesku 

o czym informują okoliczni mieszkańcy. Czy urząd ma  możliwość kontroli 

takich podmiotów gospodarczych i ile takich kontroli było i jakie są wyniki.  

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział jakie są możliwości 

przeprowadzania takich badań , przypomniał jak kiedyś takie badania były 

przeprowadzane na terenie Gminy Brzesko i jakie były wyniki. Ponadto 

poinformował jak przebiegało zbieranie ankiet od mieszkańców celem 

uczestnictwa w tym programie. Burmistrz stwierdził, że w tym wypadku nie 

powinny być prowadzone doraźne działania tylko winien być to projekt 

rządowy i wówczas skutecznie można z takim zanieczyszczeniem walczyć.  

Kierownik Henryk Piela przedstawił radnym jak przebiega realizacja programu   

województwa małopolskiego w którym uczestniczy Gmina Brzesko,  
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mającego na celu dofinansowanie  wymiany pieców co. ile zostało 

złożonych ankiet chętnych wniosków na wymianę pieców. Na dzisiaj mamy 

złożonych około 200 wniosków – przybliżył jak te wnioski będą rozpatrywane i 

jak będzie przebiegała realizacja programu. Ponadto pan kierownik przybliżył 

ile kontroli zostało przeprowadzonych dot. dymiącego komina  budynku 

dawnego Domu Towarowego. W  kotłowni tego budynku  spalany jest węgiel 

dobrej jakości  i nie pala miałem , kocioł jest siedmioletni więc nie jest stary 

twierdza , że jeżeli rano rozpalają piec to zawsze taka sytuacja występuje. My 

na takie kontrole chodzimy , ale nie było ich wiele ponieważ mamy tylko 

jednego pracownika, który zajmuje się  również ściekami i nie ma zbyt komu 

tego robić. Takie kontrole zostały przeprowadzane tylko na zgłoszenia jeśli 

ktoś zgłaszał to tam  byliśmy. Obecnie  mamy obowiązek wykonania kontroli 

wielkości 3 % nieruchomości takiej kontroli niskiej emisji.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa, że przewodniczący komisji 

gospodarki komunalnej lub komisji zdrowia zaprosi pana kierownika na swoja 

komisję i przedstawił pan harmonogram wykonania kontroli – 3% , które są 

wymagane przepisami prawa. Ponadto zastanawia w jaki sposób to 

kontrolować skoro nie mamy urządzeń do tego.  

Kierownik Piela odpowiedział , ze należy się nad tym zastanowić poważnie  

bo kontrole musza być przeprowadzone w taki sposób by cos z nich wynikało. 

Ad.5. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Zapytania złożyli: 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik złożył podziękowania wszystkim za udział w 

uroczystościach pogrzebowych jego zmarłej żony, za wsparcie w tak 

trudnych dla niego i jego rodziny chwilach, dziękuje za dobre słowo i pamięć. 

Następnie  Pan Czarnik podziękował  Burmistrzowi Wawryce za 

zorganizowanie spotkania strażaków w Jadownikach. W imieniu mieszkańców 

Wokowic i Sterkowca zawnioskował o zwrócenie uwagi i skontrolowanie 

przejazdu kolejowego w miejscowości Sterkowiec. Coraz częściej się zdarza, 

że dopiero po wjeździe pociągu na stację zamykają się szlabany. Jest to 

bardzo  niebezpieczne , kierowcy na to zwracają uwagę  bo szlabany 

powinny się zamykać  na około 300 metrów przed pociągiem. Uczulamy 

mieszkańców by zwracali na to uwagę przed wjazdem na tory. Mieszkańcy o 

tym wiedzą, ale przejezdni nie zwracają na to uwagi.  Poprosił o skierowanie 

do kolei wniosku  by to sprawdzili jak to działa lub ewentualnie zrobić inny 

sposób zamykania tych szlabanów by nie było tam tragedii. 
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Sołtys Jadownik Jarosław Sorys -  zapytał na jakim etapie realizacji jest  

montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Bernackiego i Sportowej w 

Jadownikach o czym  interpelował na wcześniejszych sesjach.  

Radny poprosił o interwencje i naprawienie , zaszklenie uszkodzonego 

przystanku autobusowego MPK przy ul. Staropolskiej w Jadownikach. 

 Ad. 6.Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje 

sesyjne i międzysesyjne. 

Informacje wg. załącznika do protokołu złożył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Ojczyk. 

Pytań radnych brak. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił radnym wniosek o zmianę 

porządku obrad sesji , na wniosek  Przewodniczącego MRG by ze względu na 

jego obowiązki by zamienić punkt 8 na pkt 7 , kolejne punkty porządku obrad 

pozostają bez zmian – za wnioskiem jw. głosowano 19 za- jednogłośnie  

 

 

Ad.7.  Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy. 

Sprawozdanie złożył Przewodniczący Michał Migda  za okres od ostatniej 

sesji. 

1. Okres między świętami, a feriami zimowymi nie był tak owocne jak 

poprzednie okresy. Z racji egzaminów zawodowych w szkołach średnich oraz 

zakończenia półrocza daliśmy młodym radnym czas na skupieniu się na 

nauce.  

2. Aktualnym działaniem MRG jest wspieranie projektu w którym bierze udział 

ZSP1, a który przy pomyślnych wiatrach oraz wsparciu skupi na sobie uwagę 

oraz zainteresowanie dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.  

3.we ferie organizujemy turniej piłki halowej na nowej hali sportowej przy PSP 

nr 3, dla uczniów roczników '97 oraz młodszych. 

Pytań radnych brak.  

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

Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji: 

 Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji- złożył 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz. 
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 Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa- 

złożył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak,  

 Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara 

Borowiecka, 

 Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji 

Jarosław Sorys.  

 Komisja Oświaty Kultury i Sportu- złożył sprawozdanie Przewodniczący 

Komisji Bogusław Babicz  ; posiedzenia komisji z dnia 10 i 24 stycznia 

2017 roku 

 Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny- złożyła 

Wiceprzewodnicząca Komisji Ewa Chmielarz – Żwawa  . 

Pytań radnych brak 

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

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie Burmistrza Brzeska radni otrzymali w materiałach  wersji 

papierowej. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o zadawanie pytań do 

sprawozdania. 

Pytania radnych  dot: 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o wyjaśnienie Zarządzeniem 

Burmistrza z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie audytu wewnętrznego został 

zatwierdzony przez Burmistrza plan na rok 2017. Poprosił o wskazanie w 

których jednostkach organizacyjnych ten audyt zostanie przeprowadzony i 

czego będzie dotyczył?. Poprosił o podanie ilości osób zatrudnionych w UM w 

Brzesku,  ile jest wolnych vacatów i w jakich komórkach organizacyjnych, czy 

są jeszcze potrzeby w tym zakresie. 

 Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, plan audytu jest zawsze 

przygotowywany  na końcu roku, jest przyjmowany zarządzeniem i dotyczy 

roku następnego i w tym roku również taki audyt będzie w UM  wykonywany 

w wybranych działach UM. Najczęściej zatrudnienie nowej osoby jest 

wówczas  kiedy pracownik odejdzie na emeryturę to ogłasza się  nabór. 

Bardzo rzadko się zdarza by organizowany był nabór na nowe etaty chociaż 

radni wnioskowali by zwiększyć zatrudnienie w Biurze Promocji lub np. 

ewentualnie Biurze Funduszy Europejskich. Nowe etaty to większe środki i 

często te dodatkowe prace wykonujemy bez zwiększenia zatrudnienia. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o zestawienie wolnych vacatów. 

Zapytał, czy w porównaniu do budżetu i planu finansowego gminy są te 
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wolne vacaty, czy ich nie ma?. Czy te dwie osoby zatrudnione wyczerpują 

ten budżet i limit , czy są jeszcze jakieś vacaty w wydziałach nie obsadzone. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że nie wie dokładnie ale może 1 

vacat gdzieś na wydziale jest , głównie po odejściu pracowników na 

emerytury  ogłaszane są nabory.  

 

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

sesji. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, złożył sprawozdanie z realizacji uchwał 

Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji RM.  

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Pytań radnych brak. 

 

 

 

 

Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1)  Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na rok 2017; 

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał opinię RIO w 

Krakowie Nr S.O.VII.429-1/27/16 , S.O.VII.421/42/16 Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 

ROKU. 

 przedstawienie opinii wszystkich Komisji; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że poszczególne komisje w 

sprawozdaniach odczytywały swoje wnioski – brak uwag radnych. 

 odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej; 

W sprawozdaniu z komisji Przewodniczący komisji Jarosław Sorys  odczytał 

wniosek Komisji Gospodarki Finansowej dot. pozytywnego zaopiniowania 

projektu budżetu jw.- brak uwag radnych. 

 przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej 

autopoprawki; 
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha w imieniu Burmistrza złożyła autopoprawki do 

projektu budżetu gminy na rok 2017. Autopoprawki wynikają głownie ze 

zmiany po stronie przychodów – kwota 1 mln złotych jaką rada przesunęła z 

tytułu obligacji na rok 2017 co skutkuje zmianą w przedstawionym projekcie 

budżetu. Inne zmiany to zmiany techniczne, które należy wprowadzić w 

wyniku przedsięwzięć, które zostały wprowadzone w grudniu 2016 roku do 

WPF. 

Dochody: 

W dz. 750 wprowadza się środki z Funduszu Spójności w wysokości 28.399 zł. 

jako refundację wydatków poniesionych na realizację programu pn. 

"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2015 

- 2022 wraz z procesem konsultacji i partycypacji społecznej". 

Koszt całkowity – 31.555 

W dz. 900 – w związku z wprowadzeniem w grudniu 2016 r. do WPF inwestycji 

pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 

(biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko” istnieje konieczność 

zabezpieczenia środków na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie 2017 

r.   w kwocie 998.058 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji mają być przede 

wszystkim środki unijne oraz wpłaty ludności. W związku z tym wprowadza się 

do dochodów budżetu 2017 r. dochody z tytułu: planowane do pozyskania 

środki unijne – 560.000 zł. oraz wpłaty ludności w kwocie    399.313 zł. 

W dz. 926 – Gmina Brzesko przystąpiła przy udziale Województwa do realizacji 

projektu nauki jazdy na nartach/snowboardzie pn. "Jeżdżę z głową". 

Całkowity koszt projektu 32.744 zł. Termin realizacji 14.01 – 28.01.2017 r., 5 

wyjazdów. Wprowadza się do planu dochodów dochody z tytułu pomocy 

finansowej z WM w kwocie 10.100zł. oraz środki z tytułu wpłat rodziców w 

łącznej kwocie 5.000zł. 

Wydatki 

W 2016 r. zawarto umowę z Instytutem Doradztwa Europejskiergo - Innowacja 

s.c. na zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami gminy 

dotyczącymi wymiany źródeł ciepła oraz montażu OZE, opracowania i 

analizy ankiet, opracowania 2 wniosków aplikacyjnych wraz ze studiami 

wykonalności w ramach RPO WM 2014-2020 (środki były zabezpieczone w 

budżecie na 2016 r., w 2016 r. dokonano płatności za spotkania z 

mieszkańcami i ankiety w kwocie 3.690 zł. Natomiast w wyniku przesunięcia 

harmonogramu prac i płatności (nabór wniosków do programów unijnych w 

2017 r.) nie dokonano wypłaty na kwotę 57.810 zł. W projekcie budżetu na 

2017 rok zabezpieczono 25.000 zł. wyłącznie na płatności, które zgodnie z 

umową przypadały w 2017 r. Istnieje potrzeba zabezpieczenia w dz. 900 
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rozdz. 90005 brakującej kwoty 34.000 zł. Kwotę tą uzyskujemy w wyniku  

zmniejszenia planu wydatków bieżących na  zad. ITK/05 – Realizacja zadań 

wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w dz. 010 - kwota 20.000 zł., 

dz. 600 – kwota 3.000 zł. i dz. 900 rozdz. 90004 – kwota 11.000 zł. 

Ponadto w dz. 900 zwiększa się wydatki o kwotę 998.058 zł. na realizację 

inwestycji „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko” o czym było już 

wspomniane przy omawianiu dochodów. 

Dodatkowe zmiany w dz. 600: 

W rozdz. 60014 – Drogi powiatowe zwiększa się wydatki majątkowe o 70.000 zł. 

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu na modernizację 

parkingu przy Szpitalu w Brzesku. Przewiduje się również dofinansowanie tej 

inwestycji w 2018 r. w kwocie 80.000 zł. w związku z czym zadanie wprowadza 

się również do WPF. 

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się łącznie wydatki 

majątkowe o kwotę 410.000 zł. z przeznaczeniem na: 

przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w 

Brzesku w ramach rewitalizacji Gminy Brzesko – 

20.000 

modernizacja parkingu w Jadownikach – 

100.000 

modernizacja ul. Łęckiej w Szczepanowie – 

40.000 

modernizacja chodnika przy ul. Partyzantów w 

Brzesku  - 50.000 

budowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja – 

50.000 

budowa ul. Elektrycznej w Brzesku – 100.000 

droga wewnętrzna z kostki brukowej przy ul. 

Browarnej w Brzesku  - 15.000 

modernizacja parkingu przy ul. Leg. 

Piłsudskiego – 20.000 

projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu  

- 15.000 

Ponadto zmienia się nazwę inwestycji  
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wykonanie wewnętrznej drogi osiedlowej oraz 

chodników położonych między blokami nr: 67, 

69 i 69a na osiedlu przy ul. Kościuszki  na 

przebudowa dróg i chodników na os. 

Ogrodowa - Kościuszki  z kwotą bez zmian 

80.000 

 

W dz. 700 w związku z błędnym zaplanowaniem środków na zadanie GGM/08 

– Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko, 

zmniejsza się wydatki w kwocie  566.801 zł. w rozdz. 70004 a zwiększa się w 

rozdz. właściwym, tj. 70095. 

W dz. 710 zwiększa się dodatkowo wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł. z 

przeznaczeniem na wykonanie „Punktowej zmiany MPZP Dzielnica 

Przemysłowa”. 

W wyniku przejęcia przez Urząd obsługi finansowo – księgowej przedszkoli w 

dz. 750 w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 283.275 zł. Kwotę 

tą zmniejsza się w dz. 801 rozdz. 80104. 

Ponadto w tym dziale istnieje potrzeba zabezpieczenia planu na wydatki 

majątkowe w kwocie  50.000 zł. z przeznaczeniem na:  zakup programów 

komputerowych na potrzeby Urzędu w kwocie 25.000 zł. oraz pilny zakup 5 

zestawów komputerowych na co potrzeba 25.000 zł.  

W dz. 754 zwiększa się o 5.000 zł. dotację celową dla OSP w Szczepanowie, tj. 

z kwoty 20.000 zł. do kwoty 25.000 zł. Kwotę tą przesuwa się z grupy wydatków 

statutowych zaplanowanych na bieżące utrzymanie OSP. 

W dz. 758 gdzie zaplanowano rezerwy proponuje się następujące zmiany: 

- w związku z zwiększeniem łącznej puli wydatków bieżących po dokonanej 

zmianie istnieje potrzeba zwiększenia obligatoryjnej rezerwy na zarządzanie 

kryzysowe – po przeliczeniu winna to być kwota 313.451 zł. . W zaokrągleniu 

zwiększa się ta rezerwę o 1.000 zł. 

- rezerwa ogólna – zmniejszenie o 20.000 zł. (1.000 przesunięto na rezerwę na 

zarządzanie kryzysowe a 20.000 na planowanie przestrzenne) 

- z środków „pozostałych”  po rozdysponowaniu części z 1.000.000 zł. z tytułu 

emisji obligacji przesuniętej z 2016 r. na 2017 rok tworzy się rezerwę na 

inwestycje w kwocie 321.023 zł. 

W dz. 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000 zł. Już po ustaleniu 

dochodów i wydatków w projekcie budżetu okazało się, iż Gimnazjum Nr 1 w 

Brzesku nie zaplanowało środków na realizację projektu "Profesjonalna kadra 
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szansą współczesnej szkoły" finansowanego z EFS. Z uwagi na fakt, iż Projekt 

jest przedsięwzięciem wieloletnim figurującym w WPF istniała konieczność 

zabezpieczenia środków na ten cel. Dokonano przesunięcia kwoty 90.000 zł. z 

paragrafu 4220 z założeniem, iż środki zostaną przywrócone. 

W dz. 851 na realizację programów zdrowotnych zaplanowano 30.000 zł. jako 

dotację dla Szpitala. Urząd Marszałkowski Woj. Mał. przedstawił projekt 

współdziałania pomiędzy Samorządem Woj. a samorządami powiatowymi 

działającymi we współpracy z gminami, dla realizacji Programu zdrowotnego 

dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce oraz 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Małopolsce w 

roku 2017. Zarząd Powiatu pozytywnie się odniósł do przedstawionej 

propozycji i zwrócił się z zapytaniem czy Gmina Brzesko byłaby 

zainteresowana współpracą z Powiatem Brzeskim w tym zakresie. Gmina 

Brzesko wyraziła zainteresowanie. Wstępna kalkulacja kosztów dla Gminy 

Brzesko to kwota 30.987 zł. W związku z powyższym zwiększa się łączną pulę 

środków na realizację programów zdrowotnych o kwotę 987 zł. oraz dokonuje 

się podziału łącznej kwoty na wskazane programy. 

W dz. 926 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.744 zł. z przeznaczeniem 

na realizację projektu nauki jazdy na nartach/snowboardzie pn. "Jeżdżę z 

głową" w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży.  

Pani skarbnik przedstawiła jak w wyniku tych zmian zostały zwiększone zostały 

dochody gminy, dochody bieżące i  majątkowe. 

W wyniku tych zmian nastąpiło zwiększenie przychodów gminy min z tytułu 

przesunięcia emisji obligacji gminnych w wyniku czego zmniejsza nam się 

również nadwyżka budżetowa z kwoty 3 mln do kwoty 2 mln złotych. 

Pytania do  projektu uchwały: 

Radny Adam Smołucha zapytał w sprawie autopoprawki dot. modernizacji 

parkingu w Jadownikach, co jest w ramach tego zadania zaplanowane do 

wykonania. Poprawa nawierzchni tego parkingu jak również poprawa 

otoczenia centrum miejscowości wokół kościoła i cmentarza jest bardzo 

ważna i istotna. Przypomina jednak wszystkim ważną kwestię potrzeby 

budowy chodnika przy ul. Małopolskiej w Jadownikach w ciągu drogi 

powiatowej. O tej inwestycji  jest mowa od kilku lat i przemawiają za nią 

głównie względy bezpieczeństwa. Bardzo istotne jest to iż tą  drogą  

uczęszczają dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum, a pobocza są bardzo 

ruchliwe i niebezpieczne.  Ten chodnik jest  potrzebą pierwszoplanową i o tym 

wielokrotnie mówiono na wszystkich spotkaniach i zebraniach w sołectwie. 

Problem chodnika był wielokrotnie poruszany, została wykupiona działka na 

potrzeby odwodnienia ulicy Małopolskiej .Poprosił burmistrza o deklaracje, że 
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ten chodnik tam powstanie, czy w końcu  zapadnie decyzja o tym by ten 

chodnik przy ul. Małopolskiej zrealizować.   

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że to zadanie jest zadaniem 

powiatu i interpelacja winna zostać złożona do pana starosty. Gmina ma w 

pierwszej kolejności realizować własne zadania, ale co roku do zadań 

powiatowych dokładamy  środki. Chodniki powiatowe w Gminie Brzesko są i 

co roku staramy się dofinansowywać ich budowę. Burmistrz  przybliżył jak ta 

partycypacja w kosztach wygląda. Jeśli  Powiat wykona dokumentację na 

budowę chodnika przy ul.Małopolskiej to deklaruje, że gmina dołoży środki.  

W roku bieżącym pan Starosta wystąpił do gminy  byśmy współfinansowali 

przebudowę parkingu przy szpitalu i te środki zostały wygospodarowane w 

budżecie. Burmistrz przybliżył jak będzie wyglądała realizacja budowy 

parkingu w Jadownikach , modernizacja tego parkingu jest uzasadniona, 

korzystają z niego mieszkańcy. Deklaruje ze swej strony, że jeśli powiat pozyska 

grunty , wykona dokumentację to jak najbardziej widzi taką potrzebę by to 

zadanie zostało wykonane. Należy mieć na względzie, że gmina ma własne 

zadania i w pierwszej kolejności winniśmy inwestycje gminne realizować, ale 

co roku dokładamy kilkaset tysięcy złotych do chodników i dróg 

powiatowych. 

 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa  kilkakrotnie składała wnioski do budżetu 

gminy , również w budżecie roku 2017 te wnioski nie uzyskały akceptacji. 

Prosiła również o zaopiniowanie tych wniosków Komisję Gospodarki 

Finansowej i nadal nie są ujęte w budżecie. Na te zadania nie potrzeba zbyt 

dużych środków finansowych więc pyta, czy  np. z rezerwy inwestycyjnej pan 

burmistrz będzie chciał te wnioski zrealizować?. 

 Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że na ten temat dyskutowaliśmy 

na komisjach. Jeśli będziemy mieli dodatkowe środki finansowe  to te wnioski 

będą w pierwszej kolejności uwzględnione, jeśli takie środki będą to postara 

się by tych kilka zgłoszonych zadań zostało zrealizowanych. Rezerwa 

budżetowa nie jest wysoka i służy nam głównie jako udział w funduszach 

unijnych. Na pewno już nie długo zostaną rozpatrzone wnioski w sprawie 

termomodernizacji obiektów oświatowych i jest tam przewidziana min. szkoła 

w Mokrzyskach. Jeśli będą dodatkowe środki to potraktujemy te zadania jako 

priorytetowe. 

Radny Piotr Wyczesany -  przypomniał, że w zadaniach inwestycyjnych na rok 

2017 dla Bucza zarezerwowana została tylko kwota 50 tysięcy złotych jako 

wkład własny w programie Małopolskie Remizy, czym był bardzo zaskoczony 

natomiast po zapoznaniu się z propozycją rozdysponowania kwoty 1 mln 

złotych jest załamany. Miejscowość licząca 1000 mieszkańców nie ma 
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zapisanego do wykonania ani jednego zadania w roku 2017 i jest to dla niego 

sprawa raczej nie zrozumiała. Inwestycja realizowana wspólnie z powiatem , 

która trwa już około 6 lat posiada wszystkie uzgodnienia i można ją dalej 

realizować, ponadto na ulicy Okulickiej brakuje około 150 metrów asfaltu i  

byłaby inwestycja dokończona. Jest potrzeba wykonania dokumentacji 

chodnika od cmentarza w stronę szkoły – czy naprawdę Bucze nie zasługuje 

na jedną inwestycję z której wszyscy moglibyśmy się cieszyć?. Jest tym faktem 

rozczarowany i jest mu przykro. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, przypomniał , że na jesieni odbyło 

się spotkanie gdzie pan radny wspólnie z sołtysem i przedstawicielami 

stowarzyszenia stwierdziliście, że priorytetem będzie remont obiektu remizy. 

Taki zapis jest , tą kwotę chcemy  pomnożyć razy dwa.  Jest zabezpieczona 

kwota na remonty i sami państwo wskażecie gdzie te remonty są potrzebne . 

Tak gmina jak i powiat nie mają możliwości zrealizowania w jednym roku 

wszystkich remontów chodników- przedstawił dlaczego tak jest, co roku 

gmina dokłada do chodników powiatowych dość znaczne środki. W roku 

przyszłym chodnik w Buczu będzie wskazany  , a w roku ubiegłym gmina 

dołożyła około 100 tysięcy złotych. W obecnej chwili i też radny  za tym 

wnioskował priorytetem jest termomodernizacja szkoły  bo również szkoła w 

Buczu tak jak i pozostałe wymagają termomodernizacji. W ostatnich latach 

Bucze uzyskało wiele drogich  inwestycji i tutaj żadna krzywda się 

miejscowości nie dzieje. Jeśli uzyskamy dofinansowanie na 

termomodernizacje to gmina musi mieć własne środki na udział  własny. 

Radny Piotr Wyczesany -  jest wdzięczny za to, że szkoła doczeka się 

termomodernizacji, ale według projektu wskazanego we wniosku  taka 

inwestycja w Buczu jest planowana na 2019 rok. Poprosił o publiczną 

deklarację burmistrza, że jeśli złożony wniosek nie uzyska akceptacji to 

pieniądze zostaną w Buczu. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zadeklarował, że te pieniądze w Buczu 

pozostaną. 

Radny Jarosław Sorys  odniósł się do kwestii  modernizacji parkingu w 

Jadownikach i propozycji budowy chodnika przy ul. Małopolskiej w 

Jadownikach. Radny przypomniał historię budowy chodników w 

Jadownikach.  Ponadto zwrócił uwagę, że aby powstał   projekt budowy 

chodnika przy ul. Małopolskiej w Jadownikach gmina wspólnie z powiatem 

wykupiła w roku ubiegłym działkę przy ul. Małopolskiej by odwodnić ten 

chodnik. Chodnik będzie odwodniony do ul.Bocznej i tam woda musi być 

skierowana. Nie jest to sprawa prosta  pozyskaliśmy dość dużo zgód od 

mieszkańców  jednak  są jeszcze miejsca newralgiczne, które wymagają 
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spotkań z pracownikami UM. Należy zorganizować takie spotkanie w 

Jadownikach w Domu Ludowym z mieszkańcami i dojść do jakiegoś 

konsensusu. Jest to jeden z priorytetów i jeśli nie uda się nam coś z tym zrobić 

bo jest to inwestycja powiatowa, a dobrym zwyczajem jest, że gmina 

dokłada się do tych inwestycji. Jeśli chcemy by zadanie szybciej zostało 

zrealizowane to należy pójść na układ z powiatem i wspólnie to zrealizować. 

Jeśli nie uda się tego zadania w tym roku zrealizować to prosi by w budżecie 

roku przyszłego   zostały zabezpieczone środki finansowe na taki projekt , ma 

nadzieję że do tego czasu uda nam się pozyskać stosowne pozwolenia na 

odprowadzenie wód przy ul. Bocznej. Parking o którym była mowa w 80 % 

stanowi  tereny gminne , w tej chwili jest budowany chodnik z powiatem przy 

ul. Podgórskiej i jest spisane porozumienie odnośnie odprowadzenia wód 

opadowych  z tego parkingu – przybliżył na jakiej zasadzie. 

Radny Krzysztof Stępak poprosił o podanie jakie były wpływy ze sprzedaży  

składników majątkowych w roku ubiegłym. Odpowiedziała Skarbnik Gminy - 

w zaokrągleniu była to kwota około 1800 tysięcy złotych. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o skomentowanie i  wyrażenia 

własnego stanowiska przez Skarbnik Gminy dot.  opinii RIO w Krakowie na 

temat przedłożonego projektu Budżetu gminy Brzesko na rok 2017. 

Poproszona o opinię skarbnik Celina Łanocha przypomniała, że taki zapis 

pojawia się w każdej opinii od dwóch lat do projektów budżetów 

przedstawianych do RIO. Występuje tutaj problem, który pojawia się przy 

projektowaniu budżetu każdego roku gdzie dochody bieżące wystarczają  na 

wydatki bieżące , planujemy takie dochody ze sprzedaży ponieważ mamy 

bardzo wysokie spłaty rat w latach 2017 -2019 i musi być spełniony wskaźnik. 

Dochody bieżące planujemy bardzo ostrożnie, realnie , natomiast RIO zawsze 

z taką ostrożnością  bada i bardzo dokładnie analizuje WPF.  Pani skarbnik 

przybliżyła w jaki sposób te dochody są planowane w oparciu o jakie 

wskaźniki. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał jak wygląda kwestia 

zagospodarowania stref gospodarczych gminy jak również gruntów 

prywatnych. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział, udało nam się podpisać 

porozumienie z kilkoma przedsiębiorcami działającymi przy ul. Przemysłowej- 

przedstawił co to porozumienie zawiera dot. budowy drogi i skomunikowania 

terenów w tym rejonie, udziału partycypacji w jej budowie. Na terenach w 

Buczu chcieliśmy przeznaczyć je pod inwestycje – przedstawił jakie procesy i 

ustawy będą miały na to wpływ  dot. zagospodarowania przestrzennego i 

urbanizacji tych terenów. 
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – przypomniał, że na komisji finansowej 

zostały przegłosowane wnioski” okołobudżetowe” dot. konkretnych zadań. 

Należy się trzymać tego co zostało ustalone bo czasami są  realizowane 

zadania o których nawet radni nie wiedzą nic, dowiadujemy się o nich w 

sprawozdaniach, a to co zostało założone nie zostanie zrealizowane.  

Burmistrz odpowiedział, że tak jak już dyskutowano jeśli będą dodatkowe 

środki to postara się te wnioski zrealizować. Zostaną wcześniej oszacowane 

wartości tych zadań i spróbujemy te zadania w pierwszej kolejności 

zrealizować. Trudno czasami nie wykazać jakiejś inicjatywy jeśli w ciągu roku 

przychodzą mieszkańcy i proszą w pewnych sprawach. 

Radny Franciszek Brzyk -  słuchając głosów radnych dot. zrównoważenia 

budżetu gminy chciałby uspokoić radnego Wyczesanego, bo na Okocim, 

który liczy 2 tysiące mieszkańców jest w budżecie zapisana kwota 15 tysięcy 

złotych. Radny odniósł się do kwoty 400 tysięcy złotych dot. uregulowania 

gruntów drogi kasztany gdzie w tej części droga znajduje się już po stronie 

Jadownik i sołectwu Jadowniki należy te środki  dopisać. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk dodał, że beneficjentami tej drogi  będą 

mieszkańcy Okocimia w 99 %. 

Radny Edward Knaga zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia środków 

finansowych na wybudowanie 700 metrów drogi dojazdowej do strefy 

gospodarczej Mokrzyska – Bucze. Należy przygotować te tereny  ponieważ 

strefa gospodarcza będzie kiedyś  zapleczem dla naszych mieszkańców  i 

przyszłych pokoleń ,  naszych dzieci. 

W dalszej dyskusji  radni omówili temat jw. Burmistrz Grzegorz Wawryka 

poinformował o zmianie przepisów związanych z przekształceniem terenów, 

budowy dróg dojazdowych, realizacji  planu zagospodarowania 

przestrzennego   itp.  

 głosowanie autopoprawki Burmistrza; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zapytał radnych, czy wszystkim jest znana 

treść autopoprawek Pana Burmistrza do projektu budżetu gminy – padła 

odpowiedź z Sali, że tak. 

Jeśli tak Przewodniczący  stwierdził, że jeśli nie ma uwag to poddaje wniosek 

o treści: 

Kto z radnych jest za przyjęciem wniesionych autopoprawek Burmistrza 

Brzeska do projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2017 –  

głosowano 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  

 głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w 

autopoprawce, zgłoszonych przez radnych; 
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy są takie autopoprawki jw.- 

autopoprawek radnych brak. 

 głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu 

obejmującym przegłosowane autopoprawki . 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – poinformował , że treść uchwały 

budżetowej jaką radni otrzymali nie uległa zmianie , zmieniły się natomiast 

załączniki do projektu uchwały w związku z poprawkami przyjętymi , treść 

załącznika nr 1,2,3,4,6,8 - wskutek naniesionych zmian plan budżetu w tych 

załącznikach został zmieniony. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 20 radnych obecnych 

– jednogłośnie  

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

Burmistrz Grzegorz Wawryka podziękował za  głosowanie  i deklaruje ze swej 

strony, że to co zostało powiedziane w dzisiejszej dyskusji postara się 

zrealizować. 

W tym momencie przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę  

w obradach sesji.  

Obrady trwały w godzinach od 12.35 – 13.00 

Obrady po przerwie. 

3) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko. 

Skarbnik Celina  Łanocha objaśniła projekt uchwały jak wyżej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – zapytał, czy są pytania do 

projektu uchwały – pytań brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 19 radnych obecnych 

Uchwała Nr XXXIV/235/2017 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 
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4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w 

Brzesku na rok 2017. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – zapytał, czy są pytania do 

projektu uchwały – pytań brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz – Żwawa  

odczytała projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  

pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 19 radnych obecnych 

Uchwała Nr XXXIV/236/2017 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

 

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady 

Miejskiej w Brzesku na rok 2017. 

Radny Jarosław Sorys zawnioskował by w planie pracy Komisji Gospodarki 

Finansowej dokonać  autopoprawki   w miesiącu styczniu tj. pkt. Informacja 

dotycząca działalności spółki MPK – prognoza działalności na 2017r.  

przenieść z miesiąca stycznia na miesiąc luty. Wniosek w tej sprawie został 

przegłosowany na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – poddał pod głosowanie 

wniosek Radnego Sorysa by w miesiącu styczniu tj. pkt. Informacja dotycząca 

działalności spółki MPK – prognoza działalności na 2017r.  przenieść z 

miesiąca stycznia na miesiąc luty jw. – głosowano 19 za- jednogłośnie  

Radny Krzysztof Stępak – zapytał dlaczego w planie pracy RM brak jest 

sprawozdania z działalności Spółki MPK. 

Wyjaśniano radnemu, że  w planie pracy RM w miesiącu czerwcu jest ocena 

funkcjonowania wszystkich spółek komunalnych. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz – Żwawa  

odczytała projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  

pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 19 radnych obecnych 

Uchwała Nr XXXIV/237/2017 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Brzesko w 2017 roku; 

Projekt uchwały objaśnił Kierownik Henryk Piela . 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz – Żwawa  – zapytała, czy 

są pytania do projektu uchwały – pytań brak. Odczytała projekt uchwały, a 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 19 radnych obecnych 

Uchwała Nr XXXIV/238/2017 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

 

 

 

 

6) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu 

pn.”Zintegrowany produkt turystyczny  Subregionu tarnowskiego „ Trasy 

Rowerowe Pogórza”. 

Kierownik Rafał Najdała omówił projekt uchwały jw. Na zapytanie radnych 

Pan Kierownik przedstawił przebieg planowanych tras rowerowych. 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek zgłosił autopoprawki do projektu uchwały: 

 w tytule należy usunąć pierwszy cudzysłów ; 

 w paragrafie pierwszym  również należy usunąć 

cudzysłów; 

 w paragrafie trzecim winno być: lata 2017-2020; 

 w paragrafie czwartym winno być: – Burmistrzowi 

Brzeska. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz – Żwawa  – odczytała 

projekt uchwały wraz z autopoprawkami do uchwały , a Przewodniczący 

Krzysztof Ojczyk poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 19 radnych obecnych 

Uchwała Nr XXXIV/239/2017 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

Ad. 12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ad.13.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. 

Odp. Radnemu J. Sorysowi – jak najszybciej zostaną podjęte działania 

związane z ogłoszeniem przetargu na remont ulicy Zachodniej w 

Jadownikach. Jeśli chodzi o zapytanie dot. wyboru sołtysów , rodzi się pytanie 
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czy ma być to kadencyjnie i od kiedy ta kadencja by się liczyła. Lustro 

drogowe na skrzyżowaniu ulic zostało już zamontowane, a przystanek  MPK w 

Jadownikach niezwłocznie wyremontowany.  

Radny Jarosław Sorys zauważył, że należy rozpocząć prace nad tym 

zagadnieniem bo od ostatnich wyborów  wiele czasu upłynęło , a 

mieszkańcy na to  czekają , zgłaszali takie zainteresowani. Byłoby to lepsze i 

wygodniejsze dla mieszkańców, należy spróbować by pół roku przed 

wyborami nie okazało się, że jest już za późno. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka -  stwierdził, że należy się zastanowić, czy jest sens 

ponieważ gmina musi ponieść dość wysokie nakłady finansowe , a 

frekwencja może być niewielka. Przedstawił jak to może być zorganizowane. 

Temat ten zostanie omówiony na jednym ze spotkań sołtysów i przynajmniej 

jakieś kierunki wytyczymy. 

Odpowiedź radnemu K. Stępakowi – w chwili obecnej Spółka Carlsberg jest w 

trakcie załatwiania spraw formalno – prawnych celem uzyskania decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Burmistrz odczytał co przewiduje 

zaprojektowana koncepcja zjazdu do browaru z obwodnicy. Więcej 

informacji  można uzyskać bezpośrednio od dyrektora browaru, który jest 

chętny spotkać się i odpowiedzieć na zapytania. 

Odpowiedź Sołtysowi M. Czarnikowi -  podejmiemy interwencje w PKP dot. 

zbyt późnego zamykania się szlabanu na przejeździe kolejowym w Sterkowcu.  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej odpowiedział na zapytanie radnego 

Wyczesanego. Udzielił odpowiedzi , w dniu 11 stycznia br. została pobrana 

próbka wody z niecki basenowej i po 5 dniach  otrzymaliśmy wynik z  że w 

niecce basenu sportowego jest pogorszona jakość wody. Natychmiast 

zostały podjęte działania naprawcze  w tym zakresie . Pan dyrektor 

przedstawił komisji  na czym te działania polegały. Po tych działaniach 

kolejna pobrana próbka wody z basenu uzyskała akceptacje Sanepidu i 

podjęto zgodę na otwarcie  niecki basenowej. 

W dyskusji z udziałem Dyrektora Basenu pana Marka Dadeja, w której udział 

brali min. radna Ewa Chmielarz ,radny Piotr Wyczesany , radna Barbara 

Borowiecka , radny Bogusław Babicz odniesiono się do tematu czystości i 

jakości wody w brzeskim basenie, prawdopodobnych przyczyn 

zanieczyszczenia wody , ilości osób korzystających z basenu oraz możliwości 

zwiększenia  tej frekwencji. Radny Bogusław Babicz stwierdził, że należy 

zwrócić uwagę głownie na czystość na basenie, winny być prowadzone  

szersze działania mające na celu zwiększenia ilości osób korzystających z 

basenu.  
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Pan dyrektor Marek Dadej przedstawił radnym jakie są planowane  działania  

na terenie basenu by zwiększyć ilość klientów korzystających z basenu i 

poprawy jakości wody, prowadzonych badan wody itp. Przygotowana 

zostanie lista urządzeń do wymiany na basenie  ponieważ basen istnieje już 14 

lat i wiele urządzeń już się zużyło co na pewno ma wpływ na jakość wody np. 

wymiana filtrów z piaskowych na kryształowe oraz  oczyszczanie wody 

poprzez naświetlanie UV. 

 

 

 

 

 

 

Ad.14.Wolne wnioski i zapytania. 

Zapytania złożyli: 

Radny Krzysztof Bogusz poinformował , że w ubiegłym tygodniu pojawiło się 

rozstrzygniecie programu unijnego pt.” Już pływam” i Gmina Brzesko 

otrzymała kwotę 10 tysięcy złotych  na naukę pływania i bardzo go to cieszy i 

ma nadzieję, ze w kolejnych  latach gmina będzie składała wnioski do tego 

programu i będzie dofinansowanie. 

Pan Marek Serwin Osiedle Okocimskie – poinformował, że wystosowane 

zostało do pana dyrektora Browaru pismo w sprawie budowy zjazdu z 

obwodnicy na które nie otrzymaliśmy w ogóle odpowiedzi. Zarząd Osiedla nie 

został poinformowany  o spotkaniu dyrektora browaru z burmistrzem 

dowiedzieliśmy się o tym z mediów  może dlatego ta frekwencja była aż taka 

niska. Zarząd Osiedla jest jedną ze stron która walczy by ten zjazd był 

przeniesiony. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że spotkanie było zorganizowane 

dla radnych ponieważ radni wnioskowali byśmy ten temat omówili w swoich 

wnioskach i interpelacjach sesyjnych, o to prosili. Wszyscy radni zostali o tym 

spotkaniu poinformowani i ci co chcieli to na spotkaniu byli. Informacje były 

na stronie internetowej. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał na jakim etapie dokumentacyjno-  

inwestycyjnym jest budowa zjazdu z obwodnicy do browaru. 

Burmistrz przekazał jakie decyzje otrzymał Browar w tej sprawie. Proponuje by 

bardziej zintensyfikować browar do większych działań w tym zakresie , może 
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wspólnie zaprosimy pana dyrektora browaru i wówczas będziemy mogli 

wszyscy zadać nurtujące nas  pytania. Pan dyrektor jest otwarty na takie 

rozmowy . 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził – że na pewno takie spotkanie 

byłoby konieczne. Pan przewodniczący przypomniał, że rok temu odbyło się 

spotkanie  z browarem , przypomniał co było tematem tego spotkania, jakie 

zostały złożone deklaracje. Dobrze, że ten temat jest poruszany bo  zachodzi 

tutaj kwestia bezpieczeństwa mieszkańców, bo nie ma dnia by tiry nie 

stawały tam  przed pasami zmuszając innych kierowców do wyprzedzania 

przed pasami co jest nagminne, gdzie przechodziła kobieta i samochód ją 

potrącił. Tam nie ma żartów bo żarty dawno temu się skończyły. Komendant 

policji o tym wie bo jest nawet mieszkańcem tego osiedla ale nigdy nie słyszał 

by ktoś dostał mandat z tego tytułu. 

Następnie w krótkiej dyskusji omówiono temat ustalenia terminu sesji w 

miesiącu lutym dot. spraw oświatowych i przedłożenia projektów uchwał 

oswiatowych. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał jakie są zaplanowane jeszcze 

spotkania z przedstawicielami Rad Rodziców, Rad Pedagogicznych 

niektórych szkół , dyrektorami zgodnie z wnioskami z komisji. Sesja musi być w 

lutym,  na 17 lutego będą gotowe uchwały . Dobrze by było by wcześniej 

odbyła się jeszcze komisja oświatowa.  

Radny Bogusław Babicz wyjaśnił jakie są zalecenia Ministerstwa i  Kuratorium 

Oświaty w zakresie terminu przedłożenia projektów uchwał w sprawie sieci 

szkół. Posiedzenie komisji zostanie zwołane po wpłynięciu projektu uchwały 

od pana naczelnika Cierniaka.  

Naczelnik Józef Cierniak w tej chwili wydział ma przygotowaną propozycję 

projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół , kwestią są tylko jeszcze 

dodatkowe konsultacje jak również odbycie posiedzenia komisji oświaty , 

która uchwałę zaopiniuje. Data 17 lutego jako czas przedłożenia projektów 

uchwał została ustalona przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest to 

związane z tym by kuratorium miało czas  na zapoznanie się z tymi 

uchwałami. Z informacji jakie posiada wszelkie konsultacje będą odbywały 

się w Krakowie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się do  Naczelnika 

Józefa Cierniaka o  odniesienie się do pisma Rady Rodziców z PSP nr 1 w 

Jadownikach  dot. przebiegu ostatniego posiedzenia komisji oświaty. 

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, że nie będzie się odnosił do tego 

pisma ze względu na to iż w tej sprawie zostało wszystko powiedziane. 
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Głos zabrała Pani A.K. Przewodnicząca Rady Rodziców PSP nr 1 w 

Jadownikach – odczytała pismo Rady Rodziców w sprawie donosu jaki został 

odczytany na posiedzeniu komisji oświaty w dniu 24 stycznia 2017. 

Przewodniczący komisji odczytując anonim nie odczytał jednego nazwiska 

tam zawartego jednak jej nazwisko tam padło i nikt się nie zastanowił, że to 

jest anonim. Padły również na komisji informacje dot. naruszenia ustawy o 

danych osobowych i wypowiadała się w tej sprawie Radna Kądziołka, 

zapewnia, że żadne takie naruszenie nie wystąpiło. Dane osobowe to pełne 

imię i nazwisko ,adres, pesel, nip. Lub numer dowodu tożsamości. Na 

ankietach było podane tylko imię i nazwisko, więc w żadnym wypadku nie 

było naruszenia danych osobowych. Przedstawiła treść artykułu w sprawie 

reformy oświaty i sprzeciwu rodziców na zmiany proponowane przez 

samorząd gminy odnośnie szkoły nr 1 w Jadownikach. Ponadto odczytała 

fragment artykułu zawartego w  Tygodniku Gość Niedzielny co jest celem 

głównym reformy oświaty. 

Radny Bogusław Babicz odniósł się do wystąpienia jw. pismo zostało również 

skierowane do niego, dotyczy jego osoby i komisji oświaty na którym 

zdecydował odczytać się pismo, które było anonimem ponieważ nie 

podpisane było z imienia i nazwiska przez nikogo, a podpisane jako rodzice 

uczniów SP nr 1 w Jadownikach i mieszkańcy Jadownik. Wbrew temu co pani 

przewodnicząca pisze w piśmie z dnia 26 stycznia  nie doszło do złamania i 

naruszenia prawa poprzez odczytanie tego anonimu.  Kwestia anonimów nie 

jest tak do końca uregulowana w polskim prawie. Anonim powinno się 

pozostawić  bez rozpoznania jednak nie ma takiego obowiązku i od 

procedury  zawartej w kpa należy również oddzielić pewne sprawy związane 

z sygnalizacją, sygnałów wpływających do władzy samorządowej i do innych 

organów. Niekiedy nawet Kuratoria Oświaty otrzymują anonimy przesyłane 

przez Ministerstwo Oświaty lub od rzecznika praw dziecka.  Jeśli każdy anonim 

i sygnał  był wyrzucany do kosza to nie byłoby to prawidłowe . Należy 

popatrzeć na treść anonimu. Ten anonim odczytany na komisji w jego 

przekonaniu jak i członków komisji którzy się wypowiadali na ten temat nikogo 

tam nie obraził. Nie było tam osobistych pomówień tylko sygnalizował pewną 

sytuacje w szkole. Jedno nazwisko utajnił, nie utajnił nazwiska Pani 

Przewodniczącej ponieważ pani występując na komisji , wcześniej na 

zebraniach i komisji stała się pani osobą publiczną podobnie jak radny i 

osoby działające w radzie Rodziców muszą się liczyć z konsekwencjami  i to 

że są osobami publicznymi. Nie było celem by kogoś oskarżać tylko by 

zasygnalizować pewną sytuację by komisja miała obraz co się dzieje w 

szkole. Powodem odczytania tego pisma był  przebieg pierwszego zebrania 

w szkole , na drugim nie był obecny, ale z informacji  wie, że był już inny 

przebieg zebrania jak również ostatnie posiedzenie komisji gdzie pani 

przewodniczącej nie było , były  obecne członkinie  Rady Rodziców i  w 
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sposób rzeczowy i spokojny rozmawialiśmy. W anonimie była sygnalizacja 

pewnych nieprawidłowości min. to, że dyrektor dopuścił do udziału dzieci w 

tym zebraniu. Jest to naganne i nie powinno to mieć miejsca. Może sam 

występ dzieci można było zaakceptować jednak to, że później dzieci były 

cały czas obecne i wysłuchiwały różnego rodzaju pyskówek  to na pewno nie 

było ani wychowawcze ani wpływające na rozwój psycho -fizyczny dziecka. 

Więc nie wie która nieprawidłowość była większa , czy odczytanie anonimu, 

czy dopuszczenie przez dyrektora i obecnych tam osób do takiej sytuacji jaka 

była na zebraniu, bo to nie przyniosło niczego dobrego. Wszystko wskazuje na 

to, że szkoły będą ośmioklasowe i Jadowniki nr 1 również będzie 

ośmioklasowa  ale nie musiało być to w taki sposób wymuszone. Zupełnie 

inna dyskusja była w Sterkowcu , tam dzieci nie występowały i wszystko jest w 

porządku. Państwo musicie też zwrócić uwagę na to , że dzieci były w to 

zamieszane i taka niedobra sytuacja na tym zebraniu miała miejsce. Za to co 

jest upubliczniane w Internecie nie będzie odpowiadał bo różne rzeczy się 

upublicznia, a sam osobiście nie uważa by internet był właściwym miejscem 

do dyskusji. 

Pani A.K.Przewodnicząca Rady Rodziców PSP nr 1 w Jadownikach 

odpowiedziała, dzieci nie były „na pyskówce” bo odśpiewały hymn i wyszły. 

Pan Bogusław Babicz zwrócił się do przedmówczyni, by nie mówić że dzieci 

wyszły bo tak nie było. Dzieci odśpiewały hymn i stały przez około godzinę bo 

pani występowała, pan naczelnik.   

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zapytała Panią Kraj ponieważ jest podpisana 

pod złożonym pismem. Pani powołuje się w piśmie na artykuł 190 Kodeksu 

Karnego odnośnie stalkingu.  Pyta, kto wobec kogo stosuje stalking ponieważ 

paragraf 1 mówi – przytoczyła jego treść – kogo pani ma tutaj na myśli, siebie, 

pana dyrektora czy Radę Rodziców?. 

Pani A.K. odpowiedziała, że siebie. Nie była na ostatnim zebraniu, 

odsłuchiwała nagranie i  pod jej adresem padały zarzuty. Jeśli chodzi o 

anonim winna być sprawa inaczej załatwiona. 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa – pani powołuje się tutaj na artykuł 190 , ale 

to nie jest stalking , pani mówi o uporczywym nękaniu. Pisze pani w piśmie, że 

pan naczelnik krytykuje publicznie dyrektora – jest dyrektorem szkoły i jest to 

osoba publiczna. Jeżeli naczelnik wydziału ma coś do powiedzenia o 

dyrektorze to nie jest to ani stalking ani nękanie , zwraca mu po prostu uwagę 

na pewne złe rzeczy bo od tego jest by mu  zwracać uwagę. Prosi przy 

pisaniu pism by się dobrze nad tym zastanowić bo stalking to nie jest. 

 



Strona 25 z 25 

 

Radna Maria Kądziołka – ponieważ pani K. wywołała ją do odpowiedzi więc 

zwraca pani uwagę na fakt, że  rozpoczynając swoją wypowiedź na komisji 

zwróciła uwagę , że traktuje  to pismo jako anonim. W związku z faktem, że w 

tym piśmie poruszane  były fakty, które miały miejsce dlatego pozwoliła sobie 

ustosunkować się do niego. Pierwsze co wypowiedziała to, że pisał to pismo 

ktoś od was , osoby które znają sytuację. Była to pierwsza jej dygresja na ten 

temat. Zwróciła również uwagę na ochronę danych osobowych. Absolutnie 

się nie zgodzi z Panią K. w kwestii ochrony danych osobowych. Dane 

osobowe są to dane , które umożliwiają zidentyfikowanie osoby. Jeśli np. w 

klasie zapytam o imię i nazwisko to nie zidentyfikuje dziecka?, czy tej osoby - 

zidentyfikuje i to jest ochrona danych osobowych więc ją tutaj nie przekona, 

że została naruszona ustawa o ochronie danych osobowych. Trzecim 

punktem jaki poruszyła to było wmieszanie w tą całą akcję dzieci. 

Powiedziała, że po występie dzieci winny zostać umieszczone w innej klasie 

pod opieką osób które by się nimi zajęły , a rodzice mogliby spokojnie 

dyskutować na tematy, które nas dotyczą.  Kolejny punkt do którego się 

odniosła to brak reakcji pana dyrektora do sytuacji jaka miała miejsce.  

Z całą świadomością powiedziała wówczas, że całą tą sprawę winna 

zbadać prokuratura i pismo winno być również skierowane do Kuratora 

Oświaty i dalej stoi na tym stanowisku. Tak jak pan radny Babicz powiedział 

była to pyskówka do której dopuściliście by dzieci patrzyły na to co się dzieje. 

Pismo pisał ktoś od was, żyjący z wami na co dzień , bo z takimi faktami może 

być zapoznana tylko osoba która tam jest na co dzień z wami. 

Ad. 15. Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Ojczyk zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 

30 stycznia 2017 roku w godzinach od 10.00-14.40. 

Pełna dyskusja radnych na sesji znajduje się płycie CD , która znajduje się w 

aktach Biura Rady. 
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