P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2017
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
8 maja 2017 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 19 radnych:
1. BABICZ BOGUSŁAW,
2. BOGUSZ KRZYSZTOF,
3. BOROWIECKA BARBARA,
4. BRZYK FRANCISZEK,
5. CHMIELARZ-ŻWAWA EWA,
6. CIUREJ MARCIN,
7. GAWIAK JERZY,
8. 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. JAROSŁAW SORYS
18. SPROSKI KAZIMIERZ,
19. STĘPAK KRZYSZTOF
20. WYCZESANY PIOTR.
Nieobecny usprawiedliwiony: radny GÓRA STANISŁAW.
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Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana
Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, Skarbnik Gminy Celinę Łanochę, Sekretarza Gminy
Stanisława Sułka, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz wszystkich zaproszonych gości,
którzy uczestniczyli na sesji. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych.
Materiały bez uwag.
Ad.2. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku
i stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje Radnych.
3. Zapytania Radnych.
4. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
5. Informacja

o

udzielonych

odpowiedziach

na

złożone

interpelacje

sesyjne

i międzysesyjne.
6. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
7. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.
10. Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania
odpadami w Gminie Brzesko. ( inf. email)
11. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie. ( inf. email)
12. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2016 oraz zamierzenia na
rok 2017. ( inf. email)
13. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2016 r. ( inf. email)
14. Podjęcie uchwał w sprawach:


zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;



zmiany

Uchwały

Nr

XXXIV/236/2017

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

z

dnia

30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Brzesko na lata 2016-2022;
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wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. ”Budowa tras
rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 ( EV4)”;



zmiany uchwały Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017
roku

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego;


zmiany Statutu Gminy Brzesko;



rozpatrzenia skargi na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem
własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku;

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, w imieniu Burmistrza Brzeska wniósł projekt uchwały do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Projekt ten był omawiany na
posiedzeniu komisji oświaty, dokonano poprawy zapisów.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby powyższy projekt uchwały był w punkcie 14
podpunkcie 3. Uwag brak. Zmianę przegłosowano jednogłośnie, 18 za.
Porządek po zmianie:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Interpelacje Radnych.
3. Zapytania Radnych.
4. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne
i międzysesyjne.
6. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
7. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.
10. Bieżąca

informacja

nt.

obowiązujących

stawek

w

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( inf. email)
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ramach

systemu

11. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
(inf. email)
12. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2016 oraz
zamierzenia na rok 2017. ( inf. email)
13. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2016 r. (inf. email)
14. Podjęcie uchwał w sprawach:


zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;



zmiany

Uchwały

Nr

XXXIV/236/2017

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

z

dnia

30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Brzesko na lata 2016-2022;



w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za
osiągnięte wyniki sportowe



wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. ”Budowa tras
rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 ( EV4)”;



zmiany uchwały Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017
roku

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego;


zmiany Statutu Gminy Brzesko;



rozpatrzenia skargi na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem
własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku;
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wraz z Radnym Jarosławem Sorysem, Radną Marią
Kądziołka oraz Radną Anną Lubowiecką w imieniu radnych złożyli gratulacje Radnemu
Krzysztofowi Stępakowi z okazji zawarcia małżeństwa.
Ad.2 Interpelacje Radnych.
Radny Grzegorz Kolbusz- na ostatniej sesji goszczono mieszkankę osiedla Brzezowieckiego,
która zarzuciła Radzie Seniorów niską aktywność. Po sesji rozmawiał z mieszkańcami w tym
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temacie. W związku z powyższym złożył do Burmistrza Brzeska interpelacje umieszczenia
zakładki na stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku dot. wszystkich informacji w zakresie Rady
Seniorów w Gminie Brzesko i Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko.
Radny Jarosław Sorys, złożył następujące interpelacje:
Proszę o zamontowanie na korytkach betonowych rowu odwadniającego ulicę Środkową krat
wierzchnich zabezpieczających przed wjechaniem do nich z jednoczesną możliwością
spełniania ich funkcji odwadniających. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamłynie w kierunku
ul. Staropolskiej.
W związku z budową I etapu kanalizacji na ul. Podgórskiej w Jadownikach, który kończy się
przy posesji nr. 22, biorąc pod uwagę zadanie powiatu, którego zakres obejmuje asfaltowanie
ulicy Podgórskiej powyżej tego nr. zachodzi potrzeba wykonania robót kanalizacyjnych przed
wykonaniem zadania powiatu tak, aby na tym odcinku za rok czy dwa nie niszczyć nowej
nawierzchni. Proszę o zwrócenie się w tej sprawie do RPWiK.
Proszę o zamontowanie lampy ul. Królewskiej na pierwszym słupie od skrzyżowania
z ul. Podgórską.
Proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia bezpłatnego parkowania dla honorowych
dawców krwi, którzy oddali 30l. tego bezcennego leku.
Proszę o zwrócenie się do Poczty Polskiej S.A współwłaściciela budynku przy ul. Witosa
w Jadownikach w sprawie współfinansowania remontu/malowania dachu budynku. Z uwagi na
stan techniczny pokrycia dachowego sprawa wydaje się pilna.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, Zwracam się z uprzejmą prośbą
o zabezpieczenie środków finansowych na poprawę nawierzchni , polegającej na nawiezieniu
kruszywem ul. Rudzka w Buczu . W chwili obecnej wybudowano jeden dom zamieszkały , a
z informacji jakie posiadam kolejna rodzina otrzymała pozwolenie na budowę budynku
mieszkalnego. Tereny położone przy w/w ulicy w najbliższej przyszłości posłużą mieszkańcom
Bucza jako tereny budowlane. Biorąc pod uwagę potrzebę właściwego dojazdu do domu oraz
do działek budowlanych, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zgłosił interpelacje w sprawie bieżącej informacji
dot. nierozstrzygniętych konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.
Radny Krzysztof Bogusz, W imieniu mieszkańców Sterkowca zwracam się w sprawach
poruszonych

przez

mieszkańców

podczas

zebrania

wiejskiego:

- wprowadzenie ograniczenia tonażowego na ulicy bez nazwy łączącej ulice Centralną w tzw
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lesie w Kocieniu z ul. Fiolkową. Mieszkańcy skarżą się na to że z ulicy Fiołkowej korzystają tiry,
które po wjechaniu w tą ulicę nie mogą już zawrócić. Ulica Fiołkowa to droga która ma blisko
30

lat,

a

równocześnie

niskie

parametry

techniczne.

- doprowadzenie terenów użytkowanych w ramach remontu linii PKP w pobliżu boiska
sportowego do stanu pierwotnego. Sprawa dotyczy głównie terenów od strony zachodniej
boiska. Ziemia jest zmieszania z duża ilością kamieni. Miejsca tego nie można kosić w normalny
sposób. Ta sytuacja dotyczy wielu innych terenów na których PKP doprowadziło do takiego
stanu rzeczy. Skarżą się na to również mieszkańcy, którzy użyczyli swoje grunty na prace
związane z remontem.
Ad. 3 Zapytania Radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa, zapytała czy wiadoma jest kwota
dotacji wpłynęła od wojewody na dojazdy do pół oraz kiedy zostanie ogłoszony przetarg na
kruszywo.
Radny

Grzegorz

Kolbusz-

poruszył

kwestię

niebezpiecznego

skrzyżowania

przy

Intermarche. Dochodzi tam bardzo często do wypadków. Zapytał czy zostanie przerobione
w jakiś sposób to skrzyżowanie. Mieszkańcy widzą tam problem.
Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany- ponieważ wniosek na remont budynku OSP Bucze
nie uzyskał dofinansowania, zapytał jak zostaną środki zapisane w budżecie, jaki zakres prac
zostanie wykonany w tym budynku za te środki.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- w sprawie budynku przy ul. Czarnowskiej.
Wydano ostateczną decyzje o rozbiórce. Przewodniczący jest kuratorem. Wykonanie rozbiórki
jest do 30.06.2017r. poprosił o wstępną wycenę rozbiórki Prezesa BZK. Na około 7.000 tys.
złotych oszacowano wstępnie rozbiórkę. Zapytał Burmistrza Brzeska w jaki sposób widzi
możliwość finalizacji tego nieporządku na terenie gminy?
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz-Żwawa-

zapytała

w

sprawie

termomodernizacji placówek oświatowych. W sprawozdaniu jest napisane, że podjęta została
uchwała Zarządu Woj. Małopolskiego i będą przydzielone środki. Kiedy będzie widoczne
rozpoczęcie tych prac. Kiedy będzie rozpisanie przetargów. Chodzi radnej głównie o PSP
w Mokrzyskach.
Ad. 4 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
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Radny Grzegorz Kolbusz- poprosił o zmianę informacji na stronie FB dot. zebrania osiedla
Brzezowieckiego. Zamiast informacji, że się odbędzie zebranie to jest zapis, że jest zmiana
terminu. Wprowadza to ludzi w błąd.
Radna Barbara Borowiecka- skierowała zapytanie oraz prośbę o zorganizowanie spotkania
z Komendantem Policji, Naczelnikiem Ruchu Drogowego i przedstawicielami urzędu, tj. Pan
Burmistrz Brzeska, Kierownik Henryk Piela z zarządem osiedla Kopaliny-Jagiełły a także
Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej dot. spraw ruchu drogowego. Sprawa jest pilna i prosi
o takie spotkanie w najbliższym czasie.
Ad. 6 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne
i międzysesyjne.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał sprawozdanie z udzielonych odpowiedzi.
(Stanowi załącznik do protokołu). Uwag brak.
Ad. 7 Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Radny

Krzysztof Bogusz:

Odczytał

sprawozdanie

z

posiedzenia

Komisji

Spraw

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji;
Radny Grzegorz Kolbusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Rodziny;
Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.
Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki
Finansowej;
Radny Bogusław Babicz: Odczytał dwa sprawozdania z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu. Dodatkowo przedstawił treść pisma Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku odnośnie
liczebności dzieci oraz przejścia uczniów klas 6-tych do PSP Nr 1 w Brzesku i kontunuowania
tam nauki.
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Pytania do sprawozdań:
Radna Maria Kucia, zwróciła uwagę, aby zmienić we wnioskach z posiedzenia k. zdrowia
głosowanie dot. przeniesienia jadłodajni. Nie było jednogłośnie przyjętego wniosku. Radna się
wstrzymała od głosu. Prosiła o zmianę.
Radny Adam Kwaśniak-w sprawie jadłodajni. Ta sprawa ciągnie się już od kilku lat. W MOP są
coraz bardziej trudne warunki, a jadłodajnia jest potrzebna. Czy Pan Burmistrz ma jakiś pomysł
z przeniesieniem, w ciągu 10 czy kilkunastu lat były jakieś pomysły m.in na Plac Kupiecki, do
parafii Św. Jakuba, na Cegielnianą- lecz nigdy w tej sprawie się nic nie wydarzyło. Czy jest
szansa, aby ten wniosek który dziś został odczytany a wnioskowany już kilkunastokrotnie został
zrealizowany? Następnie zapytał w sprawie Gimnazjum Nr 1 w Brzesku- czy wspominała Pani
Dyrektor coś odnośnie pierwszych klas? Czy jest perspektywa, żeby ta szkoła funkcjonowała?!
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- odpowiedział w sprawie jadłodajni. Ta sprawa nie jest
od kilkunastu lat, ponieważ ona powstała kilkanaście lat temu. Rzeczywiście od kilku lat ten
temat się powtarza. Szukaliśmy różnych miejsc, lecz z obiektywnych spraw nie mogła zostać
przeniesiona do innego lokalu. Zlecono pracownikom po komisji, aby przeanalizowali obiekty
w gminie, którymi dysponujemy. Gdzie można było by ewentualnie te pomieszczenia przenieść.
Myśli, że w najbliższych tygodniach taka analiza zostanie przygotowana. Jeśli chodzi o PSP Nr
1 w Brzesku- w najbliższym czasie będzie wiadomo ile zostanie utworzonych klas pierwszych.
Podejmowano szereg działań, aby w jak najmniejszym stopniu te zmiany dotknęły
pracowników. W dużej mierze się uda, lecz patrząc w perspektywie trzech lat gdzie zostaną
zlikwidowane gimnazja to prawdopodobnie nie unikniemy problemu zwolnienia pracowników.
Lecz może się to ograniczyć do sytuacji, gdzie część pracowników odejdą na emerytury. Prosi
o rozsądek i mądrego podejścia do sprawy.
Radny B. Babicz- poinformował, że Pan Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzesku obecnie przebywa
na chorobowym, obecna na komisji była Pani Z-ca Dyrektora Anna Czernecka, która
przedstawiła, iż PSP Nr 1 będzie utworzonych 14 oddziałów szkolnych w tym 10 gimnazjalnych.
3 oddziały klas 7-ych i jeden oddział klasy pierwszej. Być może oddział klasy zerowej, obecnie
zapisanych jest 5 dzieci. Przewidywana liczba dzieci, to 300. Największą szkołą będzie PSP
Nr 2 –1048 uczniów po polaczeniu z Gimnazjum Nr 2 w Brzesku.
Radna Barbara Borowiecka, zapytała, czy może wyjaśnić temat skargi, która była rozpatrywana
na ostatniej komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna analizując i rozpatrując skargę Pani G.D
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dokonała ustaleń stanu faktycznego, przedstawiła stan prawny, przygotowała rozstrzygnięcie
sprawy stanowiącej przedmiot obrad rady sesji i stanowiącej jakby przedmiot sprawy pod
obrady radnych do przegłosowania przez radnych Rady Miejskiej. Korzystając z możliwości
zastosowania dyspozycji artykułu 234 KPA. Paragraf 2 zezwalającego skargę na pracownika,
komisja może przekazać do załatwienia jego przełożonemu z obowiązkiem zawiadomienia
organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. Dodam jeszcze co jest
bardzo istotne i zadawalające, że na komisji rewizyjnej doszło do porozumienia obu stron.
Zapadły konkretne wnioski i decyzje ze strony Pana Burmistrza, zostały przyjęte zadawalająco
przez komisje rewizyjną.
Ad.7 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji. Uwag brak.
Ad. 8 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.9 Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.
Sprawozdanie przedstawił Pan Michał Migda, Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy w Brzesku.


Reprezentanci MEG braki udział w I KMRM, który odbył się w Krakowie w dniach 21,
22, kwietnia. Brzeska młodzież wraz z 9 innymi radami z całej Małopolski debatowali
m. in. o potrzebie tworzenia młodzieżowych rad oraz o małym udziale młodzieży w
kulturze. Wnioski, które zostały wypracowane przez młodych radnych zostały spisane
w rezolucji, która zostanie dostarczona do wszystkich władz samorządowych oraz
sejmiku województwa.



W najbliższym czasie wspólnie z MOK-iem planujemy zapoczątkować comiesięczne
wyjazd do teatrów i muzeów dla młodzieży, aby przybliżyć młodym ludziom dziecictwo
narodowe, które w Małopolsce jest tak bogate.



W 27 maja odbędzie się turniej piłki siatkowej o tytuł Mistrza Gminy Brzesko



W okresie letnim wraz z MOK-iem planujemy kontynuować nasz sztandarowy projekt
kina plenerowego, tym razem w podwójnym wydaniu. Wierzymy, że będziemy mogli
liczyć na finansowe wsparcie pana burmistrza.
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Ad. 10 Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( inf. email)
Radni otrzymali sprawozdanie drogą elektroniczną.

Sprawozdanie były omawiane na

komisjach RM w Brzesku. Uwag brak. Przyjęto do wiadomości.
Ad.11 Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
(inf. email).
Radni otrzymali sprawozdanie drogą elektroniczną.

Sprawozdanie były omawiane na

komisjach RM w Brzesku. Uwag brak. Przyjęto do wiadomości.
Ad.12 Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2016 oraz
zamierzenia na rok 2017. ( inf. email).
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy zaplanowane są działania do organizacji
jubileuszu 20-lecia współpracy z miastem partnerskim z Langeneslingen.
Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj- odpowiedział, że zostało wysłane pismo. Delegacja
zostaje przyjęta we wrześniu na Święta Chleba w Brzesku. Co do szczegółów trudno mu jeszcze
cokolwiek powiedzieć.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- wyjaśnił, że delegacja na pewno pojedzie z gminy.
Oczekują obecnie na pismo z miasta partnerskiego i będzie wówczas więcej szczegółów.
Ad.13 Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2016r.
Radni otrzymali sprawozdanie drogą elektroniczną. Uwag brak.
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach od 11:20-11:45
Ad.14 Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
Skarbik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia zmian w uchwale budżetowej.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, zapytała w sprawie monitoringu. Kamera ma być zlokalizowana
w rejonie ul. Sobieskiego, który to jest rejon?
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że jest to koło apteki przy Rynku na
ul. Kościuszki uliczka w dół. Kamera jest zamontowana na wniosek mieszkańców z powodu
wielu zagrożeń.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że 5.000 zł. to jest bardzo duża suma
pieniędzy za montaż kamer. Za te pieniądze można kilka kamer wykonać.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że takie kamery z całym system tyle
kosztują. Jakoś jest taka, aby można było mieć dowody przed sądem czy policją na wypadek
konieczności.
Radny Adam Kwaśniak, dodał, że na wniosek mieszkańców z tamtego rejonu, czyli Starego
Miasta jest ten wniosek. Poinformował, że na tej ulicy jest klub, gdzie występują często
zakłócenia.
Kierownik ITK Antoni Staszczyk, wyjaśnił, że są różne systemy montażu kamer i zależy do
czego ma służyć monitoring. Kamera będzie zamontowana wraz z rejestratorem.
Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 20 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2017/stanowi załącznik do protokołu/
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa,
Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 20 za, jednogłośnie.
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Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 w sprawie

w sprawie zmiany uchwały Nr

XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko/stanowi załącznik do protokołu/
3) w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za
osiągnięte wyniki sportowe;
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił autopoprawkę w imieniu Burmistrza Brzeska do
projektu uchwały. Przedstawił również zmiany zapisów do projektu uchwał.
Uwagi oraz poprawki również Radny Bogusław Babicz oraz Radny Jarosław Sorys.
Radny Adam Kwaśniak- zapytał o ograniczenie wiekowe, czy są?
Sekretarz Gminy S. Sułek odpowiedział, że nie ma takiego ograniczenia wiekowego.
Radny Adam Kwaśniak, dodał, że 50-60 latkowie będą mogli również się ubiegać, ponieważ
mamy takich zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki i rezultaty.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poruszył sprawę zapisu w projekcie uchwały - osoby mogą się
ubiegać o stypendium sportowe od 14 lat. Jest za tym, aby nie ograniczać wieku.
Radny Krzysztof Stępak, zawnioskował, aby nie było kryterium wiekowego od 14 lat.
Radny Jarosław Sorys, stwierdził, że dzieci sportem powinny się bawić przede wszystkim.
Przede wszystkim można było zapytać trenerów m.in. Pana Marcina Kacera, czy premiować te
osiągnięcia później, gdzie dziecko wtedy pokazuje charakter.
Radny Kazimierz Sporski, wyjaśnił, że zgadza się z radnym J. Sorysem. Twierdzi, że młodzież
się powinno wspomagać a nie uczyć ich, czegoś za pieniądze. Osiągnięcia szkolne są
wystarczającym wyróżnieniem by podnosić swoje kwalifikacje w treningach i osiąganiu
wysokich wyników sportowych. Jest zadnia, że powinno się wiek od 14 lat utrzymać.
Radny Adma Kwaśniak stwierdził, że w tej uchwale proponuje się dyskryminacje wiekową i to
mu się nie podoba.
Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że dzieci w takim wieku nie liczą na jakieś gratyfikacje.
Sam fakt, że otrzymują od Burmistrza na forum nagrodę jest już bardzo dobrą motywacją.
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Należy zaczekać kiedy ten młody człowiek zacznie się sam ukierunkowywać w danej
dyscyplinie.
Radny Jerzy Gawiak, wspomniał, że w Jadownikach jest Dziecięca Drużyna Pożarnicza która
w tym roku jedzie na pierwszą ogólnopolską olimpiadę DDP, jako jedyna z małopolski.
Radny Adma Kwaśniak- z tej dyskusji wynika tak, że jakbyśmy zaproponowali w paragrafie 7,
przedział pieniędzy 500-1000 moglibyśmy też te mniejsze pieniądze przeznaczyć dla tych
młodszych dzieci. Wyróżnienie wyróżniłem a zawsze jakieś pieniążki się przydadzą przy
uprawianiu sportu, żeby ten sport przynosił osiągnięcia.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek Radnego K. Stępaka aby
w paragrafie 6 skreślenie „i ukończył 14 lat” 4 za, 10 przeciw, 3 wstrzymujące 2 nie głosowało.
Wniosek nie został przyjęty.
Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

wraz

z zaproponowanymi autopoprawkami a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Głosowano 15 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
Uchwała

Nr

XXXVIII/261/2017 w

sprawie

zasad,

trybu

przyznawania

i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe /stanowi
załącznik do protokołu/
4) w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Brzesko na lata 2016-2022;
Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022;
/stanowi załącznik do protokołu/
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5) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. ”Budowa tras
rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 ( EV4)”;
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa odczytała projekt uchwały a
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano 16 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/263/2017 w sprawie

wyrażenia zgody na przystąpienie

przez Gminę Brzesko do projektu pn. ”Budowa tras rowerowych w Małopolsce –
EuroVelo 4 ( EV4)”;/stanowi załącznik do protokołu/
6) zmiany uchwały Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017
roku

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego;
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa odczytała projekt uchwały a
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano 17 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/264/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/245/2017
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego/stanowi załącznik do protokołu/
7) zmiany Statutu Gminy Brzesko;
Radny Jerzy Gawiak, podziękował Przewodniczącemu, że po wielu latach gdzie wnosił od lat
wprowadzenie e-rady udaje się w końcu wprowadzić zmiany w statucie gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa odczytała projekt uchwały wraz
z zaproponowanymi autopoprawkami a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy projekt. Głosowano 19 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVIII/265/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/
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8) rozpatrzenia skargi na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem
własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku;
Pani G.D wyjaśniła, że jest współwłaścicielem działki numer 653. Wyjaśniła, że tam się
urodziła, wychowała i opiekowała się bratem. Była na bieżąco z drogą. Ta droga była polna,
podczas modernizacji torów kolejowych, jeździły po niej 20 tonowe samochody. Droga została
rozjeżdżona. Była pewna, że jakikolwiek inwestycje tego terenu zostaną poprzedzone
pomiarami geodezyjnymi oraz stosownymi pozwoleniami na tej drodze. Tak się nie stało. Droga
została przesunięta w jej działkę, która ma około 300 metrów. Działka leży wzdłuż tej drogi.
Jest tym faktem oburzona. Dodała, że zgłosiła Panu H. Pieli o tym fakcie i prawie przez
4 miesiące nikt nie zareagował. Było spotkanie za 2 tyg. na miejscu w terenie, Pan H. Piela
powiedział, że powinna być wdzięczna, że jest wykonana droga, lecz dlaczego wykonano
niezgodnie z prawem. Uważa, że bez pozwolenia nie można było tego zrobić ponieważ jest to
poważna inwestycja. Czy urząd łamie prawo?! Obywatel ponosi konsekwencje. Za 2-3 tyg. był
geodeta nie pokazał mi w którym miejscu i gdzie zostało zajęte. Żadnego pisma, żadnych
protokołów. Czekała cztery miesiące i tego tak nie zostawi.
Kierownik GKOŚ Henryk Piela- odniósł się Pani G.D. pracuje 23 lata w urzędzie i ta droga i jej
przebieg jej przebieg w tym czasie się nie zmienił. Brat Pani G.D prosił o utwardzenie drogi,
zostało nawożone. Nie było żadnej uwagi, żadnej informacji, że ta droga przebiega po części
po działce gminnej tylko wchodzi we własność prywatną. Nikt nigdy tego nie zgłosił. Pani G.D
stało się spadkobierczynią około 3-4 lata temu, też tego nie zgłosiła. Ta droga przebiegała po
takim śladzie jakim jest. Przy modernizacji dróg, gdzie nie ma żadnych wątpliwości co do ich
przebiegu, nie wyznaczamy geodetów dodatkowo bo to znacznie podrożyło by remont każdej
drogi.

Z punktu widzenia

komunikacyjnego,

była

to

naprawdę dobra

inwestycja

skomunikowania klika ulic i to osiedle. W czerwcu pojawiła się Pani G.D, w lipcu umówiono się
z geodetami na miejscu. Nie były to oficjalne pomiary, lecz ustalono, że droga gminna zachodzi
na działkę Pani G.D 80 cm. Zaproponowano, że gmina odkupi od Pani G.D działkę na której
znajduje się kawałek drogi. Pani G.D miała wraz z pozostałymi spadkobiercami uzgodnić, czy
to ich interesuje. Nie było żadnych odpowiedzi w związku z tym w październiku poszło pismo
do Pani G.D czy jest zainteresowana sprzedażą. Odpowiedź była, że Pani G.D kategorycznie
się sprzeciwia, a pozostali spadkobiercy nie protestowali przeciwko
Następnie przedstawił prowadzenie prawy przez Nadzór Budowalny.
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takiemu działaniu.

Pani G.D- przedstawiła sprawę spadkobierców działki.
Radna Barbara Borowiecka- wyjaśniła, że dwa razy przedstawiała wnioski komisji. Z całym
szacunkiem ale na ostatniej komisji rewizyjnej przeanalizowaliśmy bardzo dogłębnie Pani
skargę. Pani G.D była obecna na posiedzeniu komisji rewizyjnej. Odczytaliśmy wszystkie opinie
prawne. Wszystkie pisma, które były dostarczone były na komisje. Uzgodniliśmy stan
faktyczny. Pani skarżąca wypowiedziała się o co właściwie chodzi, jakie ma pretensje.
Następny etap komisji nie ukrywa, że bardzo zależało mi, żeby strony doszły do porozumienia.
Uzgodnienia były takie, że do czasu zakończenia procesu podziału działki, nie możemy tego
tematu jakby rozwiązać. Pani sama to przedstawiła. Jeśli Pani nie przedstawi opinii prawnej,
to my jako komisja rewizyjna nie możemy w tym temacie nic zrobić. Natomiast po
przedstawieniu dzisiaj sprawozdania z komisji rewizyjnej ponownie przedstawiłam jakby
jeszcze dalszą część Pani sprawy. Przekazaliśmy tę sprawę do Burmistrza i Pani wie, że na
komisji doszło do porozumienia. Te wnioski Pani, przedstawione do Burmistrza tego czego pani
oczekuje, mogą nastąpić dopiero w chwili stwierdzenia jaka część została przejęta przez gminę.
Decyzją Burmistrza z czego komisja była bardzo zadowolona i to powiedziałam było po raz
drugi uzgodnienie, że gmina tą część którą Pani twierdzi, że jakby na tej drodze polnej został
zrobiony asfalt z czym Pani się nie zgadza to tam jest część Pani ziemi, nie mamy jeszcze opinii
jaka tam część tego gruntu jest zawłaszczona. Musi być postanowienie sądowe. Natomiast
deklaracja Burmistrza, że odkupi tą część od Pani była Pani decyzja, że wyraża Pani zgodę. To
był jeden wniosek, natomiast drugi wniosek był taki, że ze względu na sąsiadkę i ze względy
na zajeżdżanie drogi doszliśmy do następnego wniosku i uzgodnień. Jeżeli po lewej stronie
drogi okaże się, że tam część jest teren gminny, zostaną wykonane tzw. mijanki co Panią
satysfakcjonowało. Byłam nawet zadowolona, że tak przebiegła komisja, ponieważ komisja
rewizyjna nie tylko ma ustalać stan faktyczny ale dążyć do porozumienia. Wydawało mi się, że
z pierwszej możliwości Pani nie skorzystała ale po ustaleniu na komisji do tego spotkania
dojdzie ale tak jak już wcześniej mówiłam, czyli po zakończeniu procesu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka potwierdził to co było na komisji rewizyjnej. Dodał, że
wypowiedź Kierownika H. Pieli który omówił przebieg działań jakie miały miejsce również
potwierdza. Na komisji była obecna Pani G.D, gdzie powiedziała, że obecnie toczy się
postępowanie spadkowe, ma upoważnienie od swojej córki. Zadeklarowała Pani G.D, że jeśli
postępowanie zostanie zakończone to wyraża zgodę na polubowne załatwienie sprawy.
Burmistrz zadeklarował , że wykupi tą część po dokonaniu stosownych pomiarów. Dużo jest
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dróg które mają wiele lat i są w trakcie regulowane, takie przypadki nie są tylko w naszej
gminie ale całej Polsce.
Pani G.D – sprawa była poruszona w czerwcu na początku lipca. Były pisma, rozmawiałam
z Panem Burmistrzem i do października ignorowano mnie, lekceważono. Tak mnie urząd
potraktował.
Kierownik GKOŚ Henryk Piela-wyjaśnił, że były niejednokrotne rozmowy telefoniczne z Panią
G.D i 29 września 2016r. spotkali się w terenie z czego są zdjęcia.
Pani G.D poinformowała, że jest to nie prawda. Dodała, że było na początku lipca. Zarzuciła,
że Pan Kierownik kłamie.
Radny Kazimierz Sproski- byliśmy na komisji, przyjęliśmy określone stanowisko i Pani G.D
również wyraziła zgodę na dalsze postępowanie. Nie wie radny, czego Pani G.D oczekuje na
dzisiejszej sesji. Potwierdzenia tego co było na komisji?! Czy czegoś więcej?! Stwierdził, że
pogubił się radny już w tym wszystkim.
Pani G.D poinformowała, że cała ta sprawa nie była by tutaj na sesji, ani komisji rewizyjnej,
gdyby od początku potraktowano jej skarga poważnie. Pan Kierownik ją zbywał, ignorowali ją
pracownicy.
Kierownik GKOŚ Henryk Piela-przedstawił członkom prezydium tj. Przewodniczemu Rady
Miejskiej oraz Wiceprzewodniczącym Rady zdjęcia wraz z notatką z dnia 29 września 2016r.
Dodał, że w tym dniu właśnie rozmawiano o możliwości sprzedaży od Pani G.D a 3 października
2016r. było pismo z urzędu, że chcą tą działkę kupić. Poprosił, aby nie informowała, że ktoś
Panią ignorował.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa, poinformowała, że rzeczywiście jest Pani
G.D na zdjęciu z wizji lokalnej w terenie z dnia 29 września 2016r.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk, wyjaśnił, że jeśli podział się dokona to uda się doprowadzić
do złożonej deklaracji z komisji rewizyjnej. Dyskusja zobrazowała wszystkim problem. Dla
urzędu to jest nauka, aby wyciągać pewne wnioski.
Radna Barbara Borowiecka- poprosiła Panią G.D o to jeśli będzie mieć uregulowaną sprawę
prawną, czy może zgłosić do komisji rewizyjnej.
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Pani G.D odpowiedziała, że pierwsze co zrobi to zgłosi to komisji rewizyjnej.
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz-Żwawa

odczytała

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano 17 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Uchwała

Nr

XXXVIII/266/2017 w

sprawie

rozpatrzenia

skargi

na

brak

konstruktywnych działań związanych z naruszeniem własności prywatnej przez
Urząd Miejski w Brzesku/stanowi załącznik do protokołu/
Ad. 16 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ad. 17 Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco:
Radnemu Grzegorzowi Kolbuszowi- taka zakładka jest zamieszczona na BIP-ie. Jest tam
Młodzieżowa Rada Gminy oraz Rada Seniorów. Zostaną zamieszczone informacje.
Radnemu Jarosławowi Sorysowi- podejmą działania montażu lamp. Jeśli chodzi o kanalizacje,
rozmawiał z Prezesem RPWiK-u aby prace były skoordynowane. Zwrócą na to uwagę.
W sprawie budynku poczty – zwrócą się jeszcze raz z pismem w sprawie remontu. W sprawie
ulg z opłat z parkingów dla krwiodawców- nie ma takich zapisów w uchwale. Należy się
zastanowić czy wprowadzić w ogóle taki ulgi. Trzeba przemyśleć, by inne grupy również nie
wystąpiły z takim wnioskiem. Ostatnio już podejmowaliśmy już wniosek kupców, poszliśmy na
kompromis. Póki co by nie ruszał tej uchwały.
Przewodniczącemu Rady- w sprawie rozstrzygniętych konkursów; nie ma rozstrzygniętych
konkursów w dwóch szkołach i przedszkolu. W tych szkołach się nic nie dzieje, do końca
sierpnia są dyrektorzy. W niedługim czasie rozstrzygnę kwestie konkursu zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy na bieżąco ze szkołami. Wszystko idzie w dobrym
kierunku, zrobimy tak, aby tymi szkołami zarządzały jak najbardziej kompetentne osoby.
Radnemu Krzysztofowi Boguszowi- tonaż będzie omawiany na zespole inżynierii ponieważ
o znakowaniach decyduje właśnie ten zespół. Tan wniosek zostanie przedawniony na komisji.
Radnej Ewie Chmielarz –Żwawa w sprawie dróg dojazdowych do pól- otrzymaliśmy pismo wraz
ze środkami, około 30.000,00zł. w sprawie termomodernizacji- te środki otrzymaliśmy na dwa
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lata. W tej chwili będą rozpisywane postępowania przetargowe. Wniosek był składany wraz
z budynkiem Urzędu. Był najwyżej ceniony. Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Urzędem
Marszałkowskim. Przy pierwszych obiektach, chcielibyśmy aby pracy rozpoczęły się już w tym
roku.
Radnemu Grzegorzowi Kolbuszowi- w sprawie skrzyżowania przy ul. Biznesowej obok
Intermarche. Ma już pewną koncepcje, lecz mu zostać skierowany wniosek również do zespołu
inżynierii. W sprawie umieszczenia źle informacji o zebraniu osiedla na FB- rzeczywiście
omyłkowo zostało umieszczone. Zostanie to poprawione.
Przewodniczącemu Rady- w sprawie budynku na ul. Czarnowiejskiej. Poinformował, że
przypilnuje aby zmieszczono się w czasie z rozbiórka tego budynku.
Radnem B. Borowieckiej- spotkanie takie zostanie zorganizowane na początku miesiąca
w sprawie komunikacji ruchu na osiedlu.
Ad.17 Wolne wnioski i zapytania.
Radny Adam Kwaśniak-poinformował, że popiera wniosek radnego J. Sorysa w sprawie
darmowych parkingów dla Honorowych Dawców Krwi. Osoby te oddawały przez wiele lat krew.
Po 65 roku życia nie mogą już oddać krwi. Osoby takie sam osobiście zna, prowadziły tryb
sportowy, aktywny. Poinformował, że zasadne były by darmowe parkingi dla tych osób.
Burmistrz Brzeska G. Wawryka- przyjrzy się temu wnioskowi. Prosił, aby nie poszerzać już
więcej tego wniosku. Aby się nie okazało, że mamy wiele grup, które będziemy zwalniać
z poboru opłat parkingowych. Przede wszystkim pod względem prawnym przyjrzy się temu
wniosku.
Radny Krzysztof Stępak- w sprawie zajadu przy Browarze. Czy jest już jakaś decyzja?!
Przewodniczący Rady K. Ojczyk, poinformował, że jest już wydana decyzja środowiskowa.
Dodatkowo wyjaśnił, że na Sesji Rady Powiatu tj. w dniu 22 czerwca będzie punkt dot.
problemów gminy oraz powiatu. Będzie możliwość przedstawienia swoich spraw. Ma nadzieje,
że radni gminni zostaną zaproszeni.
Radny K. Bogusz- zapytał w sprawie zakupów gminy, w ramach wspólnych zamówień. Można
sporo zaoszczędzić, m. in w sprawie rachunków.
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Burmistrz Brzeska G. Wawryka- podjęliśmy starania, zleciliśmy jednostkom aby przeprowadziła
firma negocjacje. Obecnie każda szkoła ma różne okresy zawarte umowy.
Ad.18 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował wszystkim
za obecność i zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godziny 10:00 - 14:25

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Protokół sporządziła:
Inspektor
mgr Joanna Szczepka
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