P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2016
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
26 października 2016 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXXI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 21 radnych:
1. BABICZ BOGUSŁAW,
2. BOGUSZ KRZYSZTOF,
3. BOROWIECKA BARBARA,
4. BRZYK FRANCISZEK,
5. CHMIELARZ EWA,
6. CIUREJ MARCIN,
7. GAWIAK JERZY,
8. GÓRA STANISŁAW,
9. KĄDZIOŁKA MARIA,
10. KLIMEK LESZEK,
11. KNAGA EDWARD,
12. KOLBUSZ GRZEGORZ,
13. KUCIA MARIA,
14. KWAŚNIAK ADAM,
15. LUBOWIECKA ANNA,
16. OJCZYK KRZYSZTOF,
17. SMOŁUCHA ADAM,
18. JAROSŁAW SORYS
19. SPROSKI KAZIMIERZ,
20. STĘPAK KRZYSZTOF
21. WYCZESANY PIOTR.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady
XXXI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana
Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, Skarbnik Gminy Celinę Łanochę, sołtysów,
przewodniczących osiedli oraz wszystkich zaproszonych gości, którzy uczestniczyli na sesji.
W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych.
Materiały bez uwag.
Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z dnia 28 września 2016r.
4. Interpelacje Radnych.
5. Informacja

o

udzielonych

odpowiedziach

na

złożone

interpelacje

sesyjne

i międzysesyjne.
6. Zapytania Radnych.
7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko.
9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
10. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.
11. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
13. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. ( inf. email)
14. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem
terenów zielonych. (inf. email)
15. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom. ( inf.email)

16. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.
( inf.email)
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
2)

zmiany

Uchwały

Nr

XXI/148/2016

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

z

dnia

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
4)

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie

wyznaczenia aglomeracji Brzesko;
5)

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie

wyznaczenia aglomeracji Brzesko – Sterkowiec;
6)

zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref

płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania
tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318).
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zgłosił techniczną poprawę w porządku obrad.
W porządku w punkcie 17, podpunkcie 2 powtarza się słowo dwa razy „Wieloletniej Prognozy
Finansowej”, poprosił radnych o poprawę aby zostawić tylko jeden wyraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Następnie zmianę poddał pod głosowanie. Poprawę przyjęto głosami:
18 za jednogłośnie.

W trakcie obrad podjęto następujące zmiany porządku obrad:
1) zmiana punktu 13, jako punkt 9- zmiana została przyjęta jednogłośnie, 18 radnych
obecnych na sali.
2) zmiana w związku przegłosowanym wnioskiem na komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Rodziny z ostatniego posiedzenia tj. w związku z koniecznością
utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych komisja
wnioskuje do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku o wprowadzenie do
porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej dyskusji w tym temacie. Głosowano
Jednogłośnie ; dopisać dodatkowy punkt w porządku obrad „Przedstawienie
informacji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzesko” jako
punkt 11. Głosowano jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych na sali.
3) zmiana na wniosek Radnej Marii Kądziołki- aby Sprawozdanie z działalności
Młodzieżowej Rady Gminy było punktem 10- zmiana została przyjęta jednogłośnie:
15 radnych obecnych na sali.
4) zmiana na wniosek Przewodniczącego Rady, pkt. 17 jako punkt 11- głosowano
jednogłośnie, 17 radnych obecnych na sali.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z dnia 28 września 2016r.
4. Interpelacje Radnych.
5. Informacja

o

udzielonych

odpowiedziach

na

złożone

interpelacje

sesyjne

i międzysesyjne.
6. Zapytania Radnych.
7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko.
9. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
10. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.
11. Przedstawienie informacji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie
Gminy Brzesko.
12. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
13. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.

14. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
15. Ocena

stanu

sanitarnego

i

estetycznego

miasta

Brzeska

ze

szczególnym

uwzględnieniem terenów zielonych. (inf. email)
16. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom. ( inf.email)
17. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.
( inf.email)
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
2)

zmiany

Uchwały

Nr

XXI/148/2016

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

z

dnia

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
4)

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie

wyznaczenia aglomeracji Brzesko;
5)

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie

wyznaczenia aglomeracji Brzesko – Sterkowiec ;
6)

zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref

płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania
tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318)
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z dnia 28 września 2016r.
Radny Kazimierz Sproski, zwrócił uwagę na niepełną wypowiedź w toczącej się dyskusji
na ostatniej sesji w sprawie stanu i sytuacji w brzeskich placówkach oświatowych. Stwierdził,
że czytając protokół w ani jednej wypowiedzi radnych, którzy zabierali głos w tej sprawie nie
zobaczył. Wyjaśnił jak wygląda jego wypowiedź w stosunku do tego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jeśli
radny ma jakieś uwagi, to należało je zgłosić na piśmie. Radny może powiedzieć swoją
uwagę, natomiast przypomniał, że to jest protokół, a nie stenogram. Płytka jest dostępna,
każdy ma prawo ją odsłuchać. Jeśli miał radny życzenie, aby jego wypowiedź zawarta była w
protokole, że oświata jest koszmarna, tragiczna itp. to należało stosowne uwagi wnieść.
Protokół sporządziły panie z biura rady , był on 2 tyg. napisany wcześniej przed kolejną
sesją. Zaproponował na przyszłość, że jeśli są uwagi, to wystarczy nawet jeden dzień
wcześniej je zgłosić. Nie jest to żaden kłopot. W tej chwili nic nie zrobi, jedynie można
odrzucić protokół.
Radny Kazimierz Sproski, dodał, że na przyszłość bardzo by prosił, aby wypowiadać się
na temat oświaty tak jaką ona jest a nie, że ktoś sobie z powietrza coś ściągnął i powiedział.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie
protokół.
Protokół został przyjęty głosami: 13 za, 5 wstrzymujących, 0 przeciw.
Ad. 4 Interpelacje Radnych.
Radny Bogusław Babicz, złożył następujące interpelacje: W związku z oddaniem do
użytkowania kilka miesięcy temu nowego zjazdu z autostrady na odcinku od ulicy Gajowej
w Brzesku do ul. Konopnickiej w Jasieniu, bardzo proszę w imieniu mieszkańców ulic:
Wiejskiej, Zacisze, Leśnej i Poprzecznej o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu jak
najszybszego rozpoczęcia prac inwestycyjnych przy budowie przedłużenia zjazdu z
autostrady w kierunku południowym do ul. Mickiewicza w Brzesku. Wbrew pokładanym
nadziejom mieszkańców w/w ulic po oddaniu do użytku nowego odcinka zjazdu z autostrady
ruch na ulicy Leśnej nie uległ znacznemu zmniejszeniu. Z obserwacji mieszkańców, a także
moich własnych wynika, że zdecydowana większość samochodów osobowych i dostawczych
podążających w kierunku Nowego Sącza nie korzysta z nowego zjazdu lecz kieruje się na

ulicę Leśną. Malo tego pojazdy te rozwijają jeszcze większą prędkość niż poprzednio, gdy nie
było nowego odcinka zjazdu z autostrady czym stwarzają jeszcze większe zagrożenie dla
pieszych

z w/w ulic. Doceniając pozytywne skutki oddania nowego odcinka zjazdu z

autostrady proszę Pana Burmistrza o podjęcie wszelkich możliwych działań w stosunku do
właściwych władz i instytucji

w celu przyspieszenia prac związanych z budową dalszego

przedłużenia zjazdu w kierunku Nowego Sącza. Ponadto ponawiam wnioski zawarte w
interpelacji z 2015 roku. Proszę zatem o podjęciem stosownych działań aby wykonane
zostały takie elementy infrastruktury drogowej, które umożliwiałyby pieszym przejście przez
istniejące rondo przy zjeździe z autostrady do chodnika, który biegnie pod wiaduktem po
zachodniej stronie ul. Leśnej. Proszę ponadto Pana Burmistrza o podjęcie działań u Starosty
Brzeskiego w celu wybudowania brakującego chodnika po wschodniej stronie ulicy Leśnej –
chodzi o odcinek od ulicy Jasnej o do ul. Gajowej. Powyższa sprawa ma bardzo istotne
znaczenie dla mieszkańców Osiedla Kopaliny-Jagiełły i nie tylko dla tych mieszkańców,
bowiem teren ten jest miejscem spacerowym dla wielu rodzin z dziećmi np. w kierunku
„Trzech Stawów” czy Lasu Słotwińskiego. Wybudowanie, czy raczej uzupełnienie istniejących
ciągów pieszo-rowerowych wydatnie poprawi bezpieczeństwo na tej ruchliwej ulicy. W
sprawie tej już wielokrotnie zadawałem pytania i składałem wnioski, w tym również do Pana
Starosty, podczas jego obecności na jednej z pierwszych sesji Rady Miejskiej w bieżącej
kadencji, nie mniej jednak nie otrzymałem w tym temacie wiążącej odpowiedzi. Proszę zatem
Pana Burmistrza o pisemne wystąpienie do Starosty Brzeskiego w powyższej sprawie i
dołączenie do pisma mojej interpelacji.
Druga interpelacja dotyczy możliwości jakie pojawiły się w związku z rządowym programem
„Mieszkanie plus”. Pilotaż tego programu ruszył kilkanaście dni temu, kiedy to władze
samorządowe 17 miast polskich podpisały listy intencyjne ze spółką BGK Nieruchomości na
realizacje tego rządowego programu. W naszym województwie są to miasta Skawina i
Trzebinia a w województwie podkarpackim Dębica, Nowa Dęba i Stalowa Wola.

Gmina

Brzesko posiada uzbrojony w pełni grunt pod budowę budynku wielorodzinnego przy ul.
Partyzantów, gdzie wg ostatniej informacji pana Burmistrza trwa procedura wydania
pozwolenia na budowę. Proszę zatem pana Burmistrza o udzielenie informacji, co do
możliwości zgłoszenia tego terenu do programu rządowego Mieszkanie Plus, który daje
szanse na budowę tanich mieszkań na wynajem. Następnie podziękował za wykonanie
bocznego sięgacza na ul. Kossaka oraz za prace przy nowym chodniku na ul. Czarnowiejskiej.

Radna Anna Lubowiecka, złożyła następującą interpelacje: W związku z przeciągającym
się remontem drogi gminnej na Osiedlu Widok w Szczepanowie zwracam się z prośbą o
podjęcie działań zmierzających do naprawienia nawierzchni wspomnianej drogi. Pragnę
przypomnieć, iż mieszkańcy Osiedla problem ubytków nawierzchni zgłosili na Zebraniu
Wiejskim w dniu 23 kwietnia bieżącego roku. Wiosenne remonty niestety ominęły to miejsce,
a moje interwencje w przedmiotowej sprawie nie przyniosły do tej pory pozytywnego
rozwiązania. Ponieważ na październik br. zaplanowano na terenie Szczepanowa asfaltowanie
dróg gminnych zaproponowałam, by przy tej okazji ubytki wypełnić masą asfaltową.
Podczas wizji w terenie w dniu 14 października okazało się, że zniecierpliwieni mieszkańcy
we własnym zakresie uzupełnili ubytki kruszywem, co jednakże w perspektywie
nadciągającej zimy jest rozwiązaniem krótkotrwałym. W

takim stanie rzeczy jedynym

sposobem na poprawę stanu nawierzchni drogi w sposób trwały, jest pokrycie tych miejsc
emulsją asfaltową. Proszę więc, by

problem został rozwiązany w najbliższym czasie, w

ramach planowanych jeszcze jesiennych remontów dróg.
Radny Piotr Wyczesany, Czy zarząd RPWIK dokonał stosownych wyliczeń i czy znana jest
kwota o jaką wzrośnie cena za 1m3 wody w gminie Brzesko, po wejście w życie dyrektywy
Unii Europejskiej wymuszającej na euroregionie Nadwiślańskim wprowadzenie dodatkowych
opłat za wodę?.
Ad. 5 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne
i międzysesyjne.
Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z udzielonych odpowiedzi. (stanowi załącznik do
protokołu).
Pytania:
Radna Ewa Chmielarz, poinformowała, że otrzymała jedynie odpowiedź na jeden punkt tj.
listę dróg, lecz nie otrzymała odpowiedzi na dwa ostatnie punkty z ostatniej jej interpelacji.
Dodała następnie, że na komisji otrzymała tylko jedną odpowiedź.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zapytał czy radna jest nie zadowolona z
odpowiedzi bo rozumie, że odpowiedź otrzymała. Następnie dodał, że są pewne rozbieżności,
Pani radna mówi, że nie otrzymała a pracownik odpowiedział, że otrzymała.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku przekazał, że uwaga została zgłoszona, jeśli
nie będzie konsensusu to zostanie rozstrzygnięta sprawa w punkcie odpowiedzi na
interpelacje.
Ad. 6 Zapytania Radnych.
Radny Stanisław Góra, podziękował Burmistrzowi oraz pracownikom z wydziału
gospodarki komunalnej za szybkie przygotowanie dokumentów, w tym niezbędny załącznik
dla starostwa o kompleksową przebudowę ul. Granicznej wraz z infrastrukturą, która była
terminowa bardzo ważna.
Radny Krzysztof Bogusz, stwierdził, że na poprzedniej sesji poruszał kwestię utrzymania
chodników oraz parkingu w Sterkowcu. Otrzymał odpowiedź, odczytał to z protokołu
ponieważ go już nie było, iż trawa by nie urosła, gdyby mieszkańcy z niego korzystali.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że radny czytał tylko fragment
odpowiedzi.
Radny Krzysztof Bogusz, większość chodników, które zostały wykonane zarastają trawą,
możliwe że część chodników jest mało wykorzystane przez mieszkańców. Stwierdził, że
można kupić randapu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że radny się odnosi do chodników
powiatowych.
Radny Krzysztof Bogusz, stwierdził, że mieszkańców nie interesuje kto jest właścicielem
chodnika tylko obserwują pewne rzeczy a zniszczenia jakie powoduje zarastająca trawa.
W większości gmina dofinansowała do tych chodników przynajmniej połowę środków, więc
powinniśmy się troszczyć o te chodniki.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że to iż współfinansują to nie znaczy,
że są administratorami. Dodał, że nie raz interweniuje w starostwie, że trawa jest nie
wykoszona, czy jest w nienależytym stanie utrzymany chodnik. W gminie Brzesko, chodniki
przy drogach gminnych są głównie w mieście. Jeśli chodzi o teren wiejski to w zdecydowanej
większości chodniki, są przy drogach powiatowych.

Radny Krzysztof Bogusz, stwierdził, że należy się porozumieć ze starostwem, aby te
chodniki były pryskane dwa razy do roku, tak aby trawa nie zarastała. Dodał, że są jeszcze
przypadki, gdzie nadal zalega piasek z zeszłorocznej zimy przy chodnikach.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że sugestie radnego przekaże do
starostwa. Dodał, że na przyszłość prosi, aby wystosować pismo do starostwa w tej sprawie.
Podkreślił, że Gmina nie przegląda chodników, dróg powiatowych.
Radna Anna Lubowiecka, zwróciła się do radnego Bogusza. Poinformowała, że mają do
dyspozycji jako sołectwa osoby interwencyjne. Sama posiada taką osobę bezrobotną w
ramach umowy z PUP, który pracował od maja do końca sierpnia. Obecnie ma podpisaną
umowę zlecenie z Urzędem i zostają mu powierzone obowiązki takie jak czyszczenie
chodników. Sama ze środków sołeckich kupiła randap i oczyszczają. Dodała, że jest to do
rozwiązania we własnym zakresie.
Radny Krzysztof Bogusz, wyjaśnił, że sołtys nie jest od wszystkiego i nie wszystko sam
osobiście musi wykonywać. Następnie poruszył sprawę nakładki asfaltowej przy stacji
kolejowej w Sterkowcu (na parkingu). Zapytał, czy zostanie ta część przywrócona do
należytego stanu. Tą sprawę poruszył i wnioskował już na ostatniej sesję. Zapytał czy gmina
otrzymała środki za zajęcie tego parkingu przez firmę?.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy spotkanie z Panem E.L w sprawie
zagospodarowania terenu powstającego dworca się odbyło, jeśli nie odbyło się to kiedy ono
będzie?. Minął miesiąc a ten temat już dłużej nie może czekać.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w ostatnim okresie czasu odbyło się kilka równie
ważnych spotkań z przedsiębiorcami. Z Panem E.L zostanie termin ustalony w najbliższych
dniach.
Ad. 7 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy- brak.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko.
Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, w imieniu Burmistrza Brzeska
zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, do załącznika Nr 5. Wyjaśnił, że mimo, iż zostały
one wprowadzone nie mają wpływy na końcowy efekt dokumentu. (Autopoprawka stanowi

załącznik do

protokołu).

Autopoprawki

w

Dokonał odczytania autopoprawek

załączniku

nr

5

do

Uchwały

w

do

sprawie

projektu uchwały.

wyznaczenia

obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Brzesko: Dokonuje się korekty w tabeli nr 3
na stronie 7 załącznika oraz korekty opisu do tej tabeli. W konsekwencji zmieniły się niektóre
wartości w tabelach od 9 do 20 (strony 23-34) oraz od 22 do 27 (str. 37-43) a także w
wykresie nr 1 (str.8) i wykresach od 4 do 7 (str.38-41). Na stronach od 22 do 34 uzupełnia
się opis metodologii obliczeń wskaźników poprzez dodanie słowa „podzielony” w zdaniach o
brzmieniu „liczby osób pomnożony przez 100 i podzielony przez liczbę mieszkańców”.
Na stronie 44 zmienia się hierarchię zdegradowanych obszarów wiejskich. Obecnie
przedstawia się ona następująco:
1.Poręba Spytkowska
2. Jasień
3. Okocim
4. Mokrzyska
5.Wokowice
6. Jadowniki
7. Sterkowiec
8. Bucze
9. Szczepanów

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyraził zgodę na przyjęcie autopoprawki.
Pytania:
Radny Adam Smołucha, zapytał dlaczego jest zmiana dotycząca kolejności obszarów.
Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, odpowiedział, że ta kolejność
jest konsekwencją tych korekt, których zostały już wspomniane (dot. autopoprawek, które
zostały odcztane) następnie poinformował, że wkradł się błąd w podaniu liczby mieszkańców
w danych miejscowościach i to wpłynęło na pewne wskaźniki zdegradowania pewnych
miejsc, obszarów. Dodał, że przy wyborze tych obszarów kierowali się przede wszystkim
zdolnościami tych terenów do podjęcia pewnych działań naprawczych.

Radny Bogusław Babicz, zgłosił propozycje zmian zapisów w projekcie uchwały. Pierwsza
zmiana to źle określone nazwy osiedli. Zaproponował, aby zapis w paragrafie pierwszym
część „osiedla „Kościuszki-Ogrodowa” „ oraz „część osiedla Kopaliny-Jagiełły”. Następną
zmianą jaką zaproponował jest w załączniku Nr 1 i również dotyczy poprawnej nazwy osiedli
j.w
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyraził zgodę na przyjęcie autopoprawki do
projektu uchwały, zaproponowane przez Radnego B. Babicza.
Pan Jacek Kwiatkowski z Małopolskiej Izby Samorządowej, dokonał wyjaśnień zmian
załączników do omawianego projektu uchwały. Wyjaśnił, iż korekty w tabelce dot. ilości
mieszkańców pochodziły z różnych okresów miejscowości, stąd zostało to już poprawione.
Następnie omówił sprawę wyznaczenia obszarów oraz dalszą procedurę związaną z
przyjęciem tej uchwały.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał tekst projektu uchwały, przedstawił
autopoprawki oraz poprawki i poddał je pod głosowanie:


Paragraf trzeci otrzyma brzmienie „Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń
Urzędu

Miejskiego

w

Brzesku

oraz

jednostkach

pomocniczych

gminy.”

Głosowano 17, za jednogłośnie.


Paragraf czwarty otrzyma brzmienie „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Głosowano:
18 za, jednogłośnie.

Całość uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami oraz autopoprawkami głosowano: 18za, przy 18 radnych obecnych na sali- uchwałą została przyjęta
jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/206/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko /stanowi załącznik do protokołu/
Ad. 9 Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
Pani Krystyna Gołębiowska Kierownik Delegatury w Tarnowie Wojewódzkiego
Inspektoriatu Ochrony Środowiska, podziękowała za umożliwienie jej wcześniejszego
wystąpienia oraz za zaproszenie. Poinformowała, że został opracowany materiał o stanie

środowiska w powiecie, gdzie radni mieli okazję się zapoznać. Omówiła analizę jakości
powietrza, jakości rzeki Uszwicy, współpracy z firmą Carlsberg, prac badawczych na polach.
Następnie o wszystkich elementach, które świadczą o komforcie mieszkańców miasta i okolic.
Wspomniała również o pomiarze hałasu na trasie Brzesko-Szczurowa.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady, przerwał i poprosił, aby jeszcze raz powtórzyć informację
o przekroczeniu hałasu na trasie Brzesko-Szczurowa. Stwierdził, że Marszałek nie widzi
żadnych przekroczeń i nie ma kłopotu z tym ruchem.
Pani Krystyna Gołębiowska Kierownik Delegatury w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoriatu
Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że nie wie na podstawie jakich badań Pan Marszałek tak
twierdzi. Właściciele drogi, raz na 5 lat powinni wykonywać pomiar natężenia ruchu, jak
również pomiary hałasu. Najczęściej takie pomiary wykonuje Marszałek, natomiast ona takiej
wiedzy nie ma. Po umieszczeniu ich na stronie, zapozna się z nimi. Według jej pomiarów
występują przekroczenia zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeśli chodzi o Uszwicę to zgodził się z Panią
Kierownik. Odbyło się spotkanie, te informacje są pocieszające. Trwa dość znacząca
przebudowa oczyszczalni. Zanieczyszczenia Uszwicy ulegną poprawie. Następnie zapytał w
kwestii poziomu hałasu na autostradzie, czy takie badania zostały przeprowadzone. Zapytał
również o kierunki i działania w przypadku przekroczenia norm oraz o zanieczyszczenia na
polach uprawnych, np. w Wokowicach na spotkaniu z mieszkańcami taki temat został
poruszony. Ten problem pojawia się od wielu lat. Sołtys pewno potwierdzi, ponieważ często
podejmuje działania w tym zakresie.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że autostrada jest własnością GDDKiA.
Zgodnie z ustawą raz na 5 lat taki pomiar winni wykonać. Umieszczany jest raport na stronie
internetowej.
Burmistrz Brzeska zapytał, czyli sami siebie kontrolują?
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że tak stanowi prawo. Jest ona instytucją
kontrolującą, która ma stosować się do prawa obowiązującego.

Radna Anna Lubowiecka, poinformowała, że wystosowała takie pismo do GDDKiA
ponieważ były liczne skargi mieszkańców Szczepanowa odnośnie hałasu autostradowego.
Następnie dodała, że już otrzymała odpowiedź, iż w żadnym miejscu hałas nie przekraczał
dopuszczalnych norm.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że nie tylko GDDKiA wykonuje swoje
pomiary hałasu jako operator, właściciel ale również zakłady przemysłowe. Nie jeżdżą i nie
prowadzą

kontrole

z częstotliwością, która jest określona w pozwoleniach. Takie badania wykonują na zlecenie
właścicieli operatorów instalacji, odpowiednie laboratoria, ponieważ taki jest wymóg. Tak
stanowi prawo.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik, stwierdził, że siódmy rok jest omawiany temat
nieczystości
w Wokowicach. Wywożone są nieczystości z Bochni i z Tarnowa na tereny pól i łąk
w Wokowicach. Obecnie nic nie uprawiają na tych polach, ponieważ nie ma to sensu.
Zgłaszano sprawę do WIOŚ, przeprowadzano kontrole. Odpowiedź zawsze jest taka, że jest
wszystko zgodne z prawem. Zgłoszono również sprawę na policję, wszczęto dochodzenie,
a prokuratura sprawę umorzyła. Stwierdził, że jego mieszkańcy się trują. Zapytał do kogo
mają się udać w końcu, aby ten problem przeciąć.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że uciążliwości związane z rolniczym
wykorzystaniem osadów ściekowych, są olbrzymie. Próbują reagować w sposób prawnie
możliwy. By rozwiązać problem, muszą naciskać posłów. Jest potrzeba zmiany prawa. W
prawie nie ma definicji ustabilizowanej komunalnej osadów ściekowych. Dążyli do tego,
podejmowali działania, aby jednak tą definicję w jakiś sposób opracować i umieścić.
Podejmowali

działania

wspólnie

z posłami i nie dało to efektu. Widocznie lobbowanie w sejmie było za mało skuteczne.
Państwo którzy są narażeni na tego rodzaju uciążliwości powinni swoim posłom zgłaszać tą
sytuacją. Bez zmiany prawa, nie mogą nic zrobić. Nie ma ustawy antyodorowej, która jest
obiecana przez posłów c roku na rok. Jeżeli stwierdzą czyj to jest osad, przysługuje mandat
karny
w wysokości 500-300 złotych. Poinformowała, że ten problem zostanie rozwiązany już
niedługo w Tarnowie ponieważ zostanie oddana do użytku instalacja do przetwarzania tychże

osadów ściekowych. W Bochni również rozbudowują oczyszczalnie, lecz proces inwestycyjny
jeszcze się nie rozpoczął.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że rzeczywiście Bochnię można
pokazać jako wzór, mają przyznaną dotację na modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie
41 milionów złotych. To jest efekt wieloletniej pracy i przygotowania decyzji środowiskowej,
czego w brzeskim RPWiK-u brakuje. Następnie zapytał czy występuje problem skratek
z brzeskiego RPWiK-u w kontekście poruszonego tematu przez sołtysa?. Otrzymywał skargi
od mieszkańców, że skratki mogły być wysypywane nawet na terenie samej oczyszczalni
i zakopywane pisakiem, czy ziemią.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska odpowiedziała, iż nie ma na chwile obecną takich
informacji. Natomiast zwróci uwagę, jeśli będą jechać na kontrol.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że była to informacja z przed pół roku.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska odpowiedziała, że nie jest ważne, ponieważ sprawdzą
dokumenty z przekazywaniem.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, następnie zapytał o ustawę antyodorową.
Zapytał jak w krajach ościennych ten problem jest rozwiązany.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska odpowiedziała, że gospodarka osadami ściekowymi jest
inaczej prowadzona. Wyjaśniła, że jej szef był w Niemczech i stwierdził, że tam śmierdzi
bardziej niż u nas i nikt uwagi na to nie zwraca. Przetoczyła sprawę zachowania
społeczeństwa względem przeprowadzenia się z miasta na wieś (skarżenia sąsiad na
sąsiada). Skoro zakupują działkę na wsi, budują dom to doskonale społeczeństwo wie, że na
wsi jest rolnik, który ma gospodarkę, zapach gnojowicy, jest zapachem naturalnym dla tego
obszaru działania. Są obszary, które rolnicy zaprzestali w ogóle uprawiać role, jest ich wiele.
Zarabia się tylko na tym, że szuka się takich których przywiozą te osady i inne odpady
legalnie lub mniej legalnie. Wszyscy musimy wzajemnie nabyć pewną wiedzę ekologiczną,
wiedzieć jaki to ma wpływ. Jest to problem, który nie został rozwiązany na tą chwilę obecną i
tylko właściwe linie technologiczne przy budowach oczyszczalni, mogą mieć wpływ. Proces
oczyszczania ścieków powinien się zaczynać od momentu oczyszczania ze skratek poprzez

biologię aż do momentu kiedy wyjdzie czysta woda z oczyszczalni. Jest to wykonywane
etapami, ponieważ nie stać jest Państwa na to. Obecnie buduje się nowe linie
technologiczne.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że smród z oczyszczalni ciężko
zrozumieć. Nie powinno to mieć miejsca.
Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że więcej uwagi powinno się poświęcić jednak tym
związkom chemicznym, które powstają w wyniku spalania w piecach naszych domów. Nadal
śmieci, plastiki, złej jakości węgiel są palone nadal w domach. Stwierdził, że w tym
przypadku również powinno się zwrócić do posłów, aby stworzyć jakieś przepisy, które
zwalczą ten proceder. Paradoksem jest to iż w takich miejscach uzdrowiskowych jak Rabka
Zdrój jest bardzo złej jakości powietrze.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska odpowiedziała, że na chwilę obecną prawo już daje
odpowiednie instrumenty w przypadku jakości powietrza. Te instrumenty leżą w gestii Pana
Burmistrza.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, nawiązał do sprawy oczyszczalni. Między innymi
nasze działania doprowadziły do tego oraz wymogi dyrektywy unijne, wymusiły modernizację
oczyszczalni na browarze. Modernizacja na browarze, będzie kosztować kilkanaście milionów
złotych. Ta oczyszczalnia będzie mogła przyjąć drugie tyle ścieków, więc ta kwestia jest
dobrze zaplanowana. Ważną rzeczą również iż zostało rozdzielone w części miasta część
kanalizacji sanitarnej od kanalizacji burzowej- na osiedlu radnego Adama Kwaśniaka.
Zgłoszono udział Gminy w projekcie dot. wymiany pieców. Wyjaśnił, że mimo tych działań
jest nadal średnie zainteresowanie mieszkańców. Gmina jest prawie w stu procentach
zwodociągowana. Cały czas poodejmuje się działania ekologiczne.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dyskusja o ochronie środowiska jest raz w
roku. Dobrze, że omawia się i porusza te kwestie, zostaje ślad, iż temat jest omówiony i
oparty na przykładach.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska, dodała, że w przypadku Uszwicy - ona ma niski przepływ.
Uszwica nigdy do końca czysta nie będzie. W okresie letnim można ją przeskoczyć. Nawet

przy nowoczesnych technologiach oczyszczających nie spowoduje, że zamieni się jakość rzeki
Uszwicy. Należy dobrze zarządzać oczyszczalnią.
Radny Adam Kwaśniak, stwierdził, że Uszwica powyżej jazu jest dość czysta a poniżej ta
woda nie nadaje się do niczego. Zaobserwował, że w tej części Uszwicy dość dobrze radzą
sobie niektóre gatunki ryb, np. klenie lecz wszystkie są chore. Mają nadżerki, grzybice itp.
Problem jest w tym, iż wędkarze łowią te ryby. Zapytał, czy te ryby nadają się do spożycia.
Jeśli nie to proponuje aby zaapelować wspólnie, aby wędkarze nie spożywali tych ryb. Drugą
sprawę jaką poruszył radny to sprawy gruntowe wód. Na terenie miasta jest 8 publicznych
studni. Właściwie woda nie nadaje się do spożycia ani do mycia. Zaapelował do Burmistrza,
aby sprawdzić czy nie dało by się którąś tak pogłębić, by w kryzysowych sytuacjach jakoś
mogli się ratować.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że są regularnie badane.
Poinformował, że są dwa źródła zasilania. Jeśli jest awaria wody to beczkowozami dowożona
jest do mieszkańców.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że jakość wód gruntowych na terenie
Gminy nic nie wie na ten temat, ponieważ nie ma obowiązku badania wód gruntowych.
Gdyby musieli badać wszystkie wody gruntowe w gminach, musiało by być ich około 360 a w
delegaturze jest ich tylko 40 osób. Wyjaśniła, że jeśli coś jest nie tak z wodami gruntowymi
to prowadzi sanepid na wniosek użytkownika. W sprawie ryb wyjaśniono, że Panowie z PZW
mają znacznie większą wiedze niż ona. Nie zajmują się takimi sprawami jak rybami w
Uszwicy. W PZW są fachowcy którzy na temat ryb wiedzą wszystko.
Radny Adam Smołucha, stwierdził, że jest ogromnie zdumiony tymi opiniami, które Pani
wygłosiła szczególnie dot. jakości wody w Uszwicy, zdanie iż zły stan rzeki Uszwicy wynika
z niskiego przepływu wody. Dla niego jest nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę że Pani jest
inspektorem ochrony środowiska.
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska poprosiła, aby uzasadnić to stwierdzanie.
Radny Adam Smołucha, stwierdzają, że rozmawiają o rzece Usziwcy już od lat. Wyjaśnił,
że do tej pory nie było deklaracji że będzie inaczej, lecz dzisiaj pan burmistrz powiedział, że
ten problem zostanie za kilka miesięcy w zupełności rozwiązany, poprawiony. Pewne

wskaźniki ma taką nadzieje, że tak będzie w rzeczywistości. Do tej pory kiedy mówiono o
oczyszczalni browaru w kontekście tego jaka jest jakość rzeki za oczyszczalnia. Do tej pory ta
oczyszczalnia nie spełniała swojej roli. Efektywność samej oczyszczalni do tej pory była
bardzo niska. Wydaje się, ze pani jako inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę
różne czynniki, które były mówione na początku, o przeprowadzonych kontrolach że one
przekraczały czynnik zanieczyszczeń. Diagnozą było to, że oczyszczalnia nie była w stanie
przyjąć tych ścieków. Wyjaśnił, że nie jest to sprawa ilości wody w korycie tylko przez
działalność oczyszczalni. Dla niego to jest sprawa oczywista. Radny zwrócił się z zapytaniem,
czy w związku z tymi kontrolami były wydawane jakieś decyzje administracyjne, kary dla
właściciela tej oczyszczalni w związku z przekroczeniem norm w rzece
Pani

Krystyna

Gołębiowska

Kierownik

Delegatury

w

Tarnowie

Wojewódzkiego

Inspektoriatu Ochrony Środowiska- nie rozumie dlaczego radny jest rozczarowany jej
wypowiedzią. Ona była rzeczywista i tak będzie. Ilość ścieków odprowadzanych z browaru
nawet jak one osiągną parametry wymagane, a są takie jakie są zapisane w rozporządzeniu
ministra. Żadnej inwestor nie projektuje oczyszczalni takiej której parametry będą dziesięć
razy mniejsze. Ekonomiczne nie jest to uzasadnienie i nikt nie jest w stanie z urzędników go
do tego zmusić.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zaproponował, że na komisję bądź na spotkanie
zaprosi dyrektora browaru. Dyrektor jest otwarty na każdą formę spotkania.
Radny Adam Smołucha, stwierdził, że z tej wypowiedzi wnioskuje, że żadna kara nie
została nałożona. Wyjaśnił, że wniosek dla niego jest taki z tej dyskusji, iż prawidłowy nadzór
Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska nad działalnością oczyszczalni ścieków w
browarze. Poruszył następnie kwestię jakości oczyszczalni, dodał, że nie ma wiedzy i jest
laikiem w tych sprawach i jest to tylko jego opinia i poprosił, aby ją tak traktować. Jako
mieszkaniec nie godzi się aby w środowisku jakim się żyje, rzeka jest w stanie fatalnym a w
rzekach są chore ryby. Złe oczyszczalnie, brak działania i przyzwolenie na to, że nic się nie da
zrobić – należy podjęcie konkretnych działań, aby stan środowiska się zmienił. Państwo
jesteście instytucją by to zrealizować, aby pomóc społeczeństwu, dodał radny. Zasłanianie
przepisami ustawy nie satysfakcjonuje radnego.
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Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że karę nakłada się po upływie roku od
daty obowiązywania pozwolenia. Dodała, że wszyscy o stan środowiska muszą dbać. Radni

mają wiele instrumentów, które skutecznie użytkowane spowodują, że to środowisko będzie
dobre. Ustawa o stanie utrzymaniu czystości porządku w gminach, dale możliwość
samorządom narzędzia. Wszelkie inwestycje związane z gospodarką ściekową to też jest w
rękach samorządu. Inspekcja ochrony środowiska jest organem kontrolnym, czyli jedzie do
browaru, bierze decyzje, pozwolenie na korzystanie ze środowiska, które pozwolenie to
wydają samorząd lecz wyższego rzędu. Zostaje sprawdzane punkt po punkcie czy podmiot
korzysta ze środowiska w sposób zgodny z decyzją. Jeżeli nie, podejmuje zgodnie z
obowiązującym prawem działania.
Radna Anna Lubowiecka- wyjaśniła, że skoro w Tarnowie zostaje wybudowana nowa
technologia to proceder w Wokowicach się być może skończy.
Radny Jarosław Sorys- zapytał, że w ubiegłym roku była taka interwencja, zagrożenia
Uszwicy i wyłapywanie tego w Jadownikach przy moście. W tym roku również to się
powtórzyło, kilka dni temu. Oddziały straży pożarnej „wyłapywały” te nieczystości. Czy Pani
coś na ten temat wie? Zapytał również o zanieczyszczenie powietrza. Czy badania na temat
zanieczyszczenia powietrza były prowadzone 20-30 lat temu, jak się mają do obecnej chwili.
Czy to wynika z innych nowych norm? Czy opał jest gorszej jakości?
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Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że dawniej mniej energii wytwarzano dla
potrzeb gospodarstwa domowego. Nie było centralnego ogrzewania, paliło się w piecu.
Wzrasta zużycie energii na potrzeby własne komunalne. W tej chwili w zakładach robią
wszystko, aby nie przekraczać wartości dopuszczalnej, natomiast w komunalce odbywa się to
w sposób różny. Niska emisja jest która obecnie w gospodarstwach domowych, nie jest
wyrzucana do góry ona jest nisko i zalega nad miastami nie rozprzestrzenia się w
atmosferze. Jeśli chodzi o diagnozę i badania, to inne są techniki i przyrządy, inne techniki
pomiaru. Dwadzieścia lat wcześniej przede wszystkim nie badano akwapirenu, jest ono
dodane do prawa poprzez rozporządzenie unijne. Prawdopodobnie nim oddychano wcześniej,
lecz

nie

było

wówczas

tej

świadomości.

W sprawie zanieczyszczeń Uszwicy, nie posiada wyników badań. Nie wie nic w tej sprawie.
Nikt od nich na miejsce się nie udał.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że na posiedzenie przybyła
Poseł Józefa Szczurek-Żelazko. Przywitał Panią poseł i wprowadził w temat który jest
aktualnie omawiany.

Radny Stanisław Góra, stwierdził, że wyciąga z tej dyskusji dwa smutne wnioski: pierwszy
dotyczy ochrony powietrza. W pewnym sensie jesteśmy bezsilni ponieważ nie ma ustawy
odorowej, która definiowała by to zagrożenie. Drugi wniosek jest taki, że również jesteśmy
ograniczeni w walce z trucielami rzek , czy nawet oczyszczalniami. Choćby one spełniały
swoje parametry to stan rzeki jest taki, że nigdy ona nie będzie czysta. Zachodzi pytanie
również takie, gdzie są sprawy związane z wpływami inwestycji na środowisko. Czy tu nie
można nic zrobić?!
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Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że oczyszczalnia po remoncie będzie
spełniać wymogom, lecz to nie spowoduje, że Uszwica będzie czysta. Przepływ Uszwicy jest
tak mały, że ilość odprowadzanych ścieków z miasta i browaru po zmieszaniu się z rzeką nie
będzie to czysta woda. Od lat jest to mówione i prosi aby nie oczekiwać, że coś się znacznie
poprawi.
Radny Bogusław Babicz, odniósł się do oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia z tego co się
radny orientuje otrzymuje co jakiś czas pozwolenia wodno-prawne. Wydawane jest co kilka
lat. Są tam określone parametry, które powinna spełniać oczyszczalnia i ona je zapewne
spełnia. Przybyło sporo sieci kanalizacyjnych, więc ta modernizacja została poniekąd
wymuszona wcześniej. Ta oczyszczalnia jest dość specyficzna, ponieważ oczyszcza ścieki
przemysłowe
z browaru ale również ścieki komunalne. Dodał, że nie zapominajmy, że Uszwica jest już od
Lipnicy Murowanej, Gosprzydowej. Tam nie ma sieci kanalizacyjnej. Bezpośrednio tam
wpuszczane są ścieki prawdopodobnie komunalne z gospodarstw komunalnych ale pewnie
też z zakładów przemysłowych, które tam istnieją. W sprawie jakości powietrza, rzeczywiście
mamy zmiany układu wpływu na czystość powietrza. Dawniej to zakłady przemysłowe były
głównie trucicielami, huty, kopalnie i inne. Ta struktura się obecnie zmienia niestety. Na
zakłady przemysłowe zostały nałożone pewnie wymogi. Brakuje przepisów, konsekwencji,
aby wymagać od mieszkańców z indywidualnych domów jednorodzinnych.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał czy są w stanie podjąć takie działania które wymuszą
kogokolwiek by uprzątnąć zalegające śmieci przy Uszwicy. Stwierdził, że miał okazję
pracować w Lipnicy i woda jest tam czystsza, niż u nas.
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Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że lepiej jest nie śmiecić, ponieważ

później nie trzeba sprzątać. Weszła w życie ustawa o porządku utrzymania czystości w
gminie, ustawa ta nakłada na każdego obowiązek zapłacenia za odbiór śmieci. Nie rozumie
dlaczego zwykły obywatel, który zamiast wyrzucić swoje śmieci do swojego kosza to wyrzuca
je nad rzeką, w rowach do lasu, sąsiadowi na działkę. Dodała, że przede wszystkim edukacja
do mieszkańców musi trafić. Zazwyczaj w sprawie zalegających śmieci, należy się zwrócić do
administratora cieku.
Radny Adam Kwaśniak, zwrócił uwagę, że nie wszyscy wędkarze łowiący ryby są
zrzeszeni
w PZW. Zaapelował- ryby złowione w Uszwicy poniżej Jazu w Brzesku są skażone i chore,
spożywanie ich na pewno jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Dodał, że chciałby aby
ten apel był podany do publicznej informacji.
Radna Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie ul. Leśnej w Brzesku. Pomimo oddanego
zjazdu z autostrady, mieszkańcy zgłaszają uciążliwość odnośnie wzmożenia natężenia ruchu
samochodów a także związanych z tym zanieczyszczeń i przekroczenia norm hałasu.
Zapytała czy Pani ma takie informacje dot. tej części miasta, czy były jakieś zgłoszenia,
badania.
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Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że zgłoszenia były, kontrola również była.
Wyniki kontroli zostały przesłane do właściwych organów. Dodała, że jeśli randa potrzebuje
bardziej szczegółowych informacji to prosi, aby napisała krótki wniosek do delegatury o
dostęp do informacji. Prześlą wszystkie dokumenty.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik, wyjaśnił, że te zapachy są nie do wytrzymania. Zapach
roznosi się od granic miejscowości, gdzie są transportowane z oczyszczalni ścieków. Dodał,
że musi być zwiększony nadzór nad tym w jaki sposób te nieczystości są rozprowadzone na
pola. Przepracowane zostało przez mieszkańców Wokowic, że od kilku lat monitorują, każdy
samochód który wjeżdża na pole. Dało to, że przyjeżdżają samochody, które te ścieki są
w jakiś sposób już zneutralizowane. Wcześniej, gdy nie było monitorowania przez
mieszkańców, przyjeżdżały dwa, trzy samochody normalne dwa trzy, cztery nieprzetworzone.
Zapytał, czy w jakiś sposób monitorowane to jest.
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Inspektoriatu Ochrony Środowiska, odpowiedziała, że winno być monitorowane, lecz nie jest
to obowiązkiem Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest to zadanie własne agencji rolnej.
Pani Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko, podziękowała za zaproszenie na
sesję. Odniosła się do ustawy odorowej. W lutym oraz w kwietniu było posiedzenie komisji
ochrony środowiska, odbyło się spotkanie z ministrem i ten temat przez posłów był wdrożony
i postulowany, aby te prace nad tą ustawą odnowić. Była deklaracja wiceministra, że te
prace się rozpoczną. Obecnie nie wie na jakim ono teraz jest etapie. W związku z tym, że
został poruszony ten temat, zapewniła, że wystąpi z informacja, zapytaniem do ministerstwa
środowiska jak wygląda kwestia tego projektu. Poseł dodała, że problem jest z tym w jaki
sposób mierzyć stężenie odoru. Pan poseł Olejniczak zaproponował, aby przyjąć metodę
japońską. Po otrzymaniu odpowiedzi od ministerstwa, niezwłocznie poinformuje radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, podziękował Pani
Krystynie Gołębiowskiej za przedstawienie informacji. Dodał, że obecna jest Pani Alicja Syty
ze Starostwa Powiatowego oraz Pani Poseł. Zapytał, że jeśliby radni wyrazili zgodę to punkt
17 mógłby być przesunięty jako punkt 10 w porządku obrad.
Radna Maria Kądziołka, zawnioskowała, iż Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
krótko składa swoje sprawozdanie i dość długo przebywa już na sesji a winien być na
lekcjach, stąd prosi, aby przed tym punktem dopuścić do głosu Przewodniczącego MRG.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że w związku
z tym będą dwie poprawki do porządku obrad. Punkt 11, będzie punktem 10, a punkt 17,
będzie punktem 11, pozostały porządek nie zostanie zmieniony. Poprosił o przegłosowanie
wnioski:
1) zmiana na wniosek Radnej Marii Kądziołki- aby Sprawozdanie z działalności
Młodzieżowej Rady Gminy było punktem 10- zmiana została przyjęta jednogłośnie:
15 radnych obecnych na sali.
2) zmiana na wniosek Przewodniczącego Rady, pkt. 17 jako punkt 11- głosowano
jednogłośnie, 17 radnych obecnych na sali.
Ad.10 Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Michał Migda złożył sprawozdanie za okres dwóch
miesięcy z działalności.
Sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Gminy za okres od 1 września bieżącego
roku do 28.10:
-odbycie się wyborów uzupełniających w szkołach gimnazjalnych (25.10.2016)
-współpraca z MOK-iem przy promocji kursu tańca skierowanego do młodzieży oraz przy
wyborze wokalisty na Dni Brzeska 2017
-wznowienie działalności wolontariatu w brzeskim szpitalu, jako kontynuacji działań
podjętych przy współpracy z p. poseł Józefą Szczurek-Żelazko
-rozpoczęcie działań mających na celu zorganizowanie kursów pierwszej pomocy dla
młodzieży przy współpracy z Panem radnym Jerzym Gawiakiem
-przedstawienie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Gminy na Komisji Spraw
Obywatelskich na którym została też poruszona sprawa wydzielenia w przyszłorocznym
budżecie gminy środków na działalność Młodzieżowej Rady Gminy
-planowane jest odbycie szkolenia dla młodych radnych, po uzupełnieniu składy rady.

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał kiedy będą wybory uzupełniające i
pełen skład MRG i gdzie byłby podany?.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Michał Migda, odpowiedział, że do końca tego
tygodnia będą zatwierdzone wybory. Wyniki zostaną umieszczone na facebook oraz będzie
wgląd u opiekun MRG Pani Witek.
Ad.11 Przedstawienie informacji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na
terenie Gminy Brzesko.
Pani Alicja Syty Główny Specjalista do spraw Zdrowia w Starostwie Powiatowym,
podziękowała za zaproszenie na posiedzenie. Prawa i zadnia samorządu powiatowemu
reguluje ustawa 1997 roku oraz szereg innych regulacji prawnych. Przedstawiła główne
zadania oraz przydział budżetu na 2017 rok który jest przeznaczony w kwocie około
2.370,000.00 zł. Kwota 1.600.000,00 zł. stanowią koszty dofinansowania działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Około 700,000.00 zł. pozostaje na realizację pozostałych
zadań. Na rehabilitacje zawodową przeznaczone jest tylko około 10,000.00 zł. na
instrumenty rynku pracy. W sprawie likwidacji barier- w tym roku przeznaczono 90.000,00 zł.

na dzień dzisiejszy tych środków już nie ma. Te środki są niewystarczające. Kwota
500.000,00 zł. jest przeznaczona na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i wyroby medyczne,
kwota
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rehabilitacyjnych. Na terenie powiatu brzeskiego funkcjonują dwa warsztaty terapii
zajęciowej, które liczą 100 uczestników. Koszt pobytu jednego uczestnika rocznie od 1
stycznia 2016r. to jest kwota niespełna 16.000,00 zł. W sprawie zakładów aktywności
zawodowej, jest to kolejne ogniwo, które brakuje na terenie powiatu brzeskiego. Zadanie to
przydzielone jest samorządowi województwa, dofinansowanie do kosztów utworzenia, wynosi
do 65%. Jeśli chodzi o działalność do 90% rocznie. Zakład aktywności zawodowej jest
miejscem w którym powinna się znaleźć osoba, która przebywa w warsztatach terapii
zajęciowej, rokuje, jest zaaktywizowana zawodowo nadaje się do pracy. Na terenie Polski w
2013r. WTZ było 684, ZAZ-ów było 67. Ta liczba uległą już zmianie. Na terenie województwa
małopolskiego było 6 ZAZ-ów w 2013r. a na dzień dzisiejszy jest 8 ZAZ-ów. Jeśli chodzi o
sprawę
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Aktywności

Zawodowej,

z rozporządzenia wynika, że mogą być to gminy, powiaty, fundacje, stowarzyszenia oraz inne
organizacje społeczne. Na 8 ZAZ-ów w Małopolsce, tylko jeden ZAZ jest założony przez
powiat nowosądecki w pozostałych są to organizacje pozarządowe i jedna spółdzielnia
socjalna.
W WTZ-ach działa Rada Programowa, która co trzy lata ocenia każdego uczestnika. Dwa
ZAZ-y są na terenie powiatu nowosądeckiego, jeden na terenie powiatu miechowskiego,
jeden na terenie powiatu olkuskiego, jeden w powiecie tarnowskim, dwa w mieście Kraków i
jeden
w powiecie krakowskim. Następnie omówiła jakie profile w/w ZAZy posiadają w swoich
zakładach. W sprawie likwidacji barier, osoba ubiegająca się o pomoc może zwracać nie
częściej niż co trzy lata. Na każdy jeden rodzaj likwidacji osobno. W kwestii dofinansowania
prawnego jest to aż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, po wyliczeniu obecnie
jest to kwota do 60.00,00 zł. jeśli chodzi o jedną likwidację barier.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podziękował Pani Alicji za bardzo dobre i
szczegółowe straszenie tematu. Wyjaśnił, że po tym przedstawieniu informacji widzi się
konieczność stworzenia ZAZ-u na terenie naszego powiatu. Należy się nad tą sprawą
pochylić, Pan Starosta jest również zaangażowany, pozostałe samorządy też być powinny.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że Pani Poseł organizowała
spotkanie z Prezesem PEFRON-u. Tematem była również sprawa ZAZ-u. Była wskazana
również pewna lokalizacja. Odbył spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Następnie zwrócił

się z informacją, że mnóstwo pieniędzy zostaje przekazana na dowożenie dzieci
niepełnosprawnych. Gmina zakupiła samochód, w tej chwili są duże bariery, iż wniosek został
odrzucony nie przeszedł dalszego etapu ponieważ o środki mogą się starać te jednostki,
które posiadają jednostkę, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Gmina takiej
jednostki nie ma stworzonej. Ma nadzieje, że rozporządzenie się zmieni i ułatwi gminie
dofinansowanie.
Pani Poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko, poinformowała, że w budżecie
Państwa nie ma wzrostu nakładu na tę formę aktywizacji. Spotkało się to z dużą krytyką
opozycji, że rząd RP obiecywał działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyjaśniła, że nie
ma wzrostu, ponieważ te środki mają być przekierowane na aktywizację zawodową, na
tworzenie
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niepełnosprawne. Dążyć należy do tego modelu, że osoba niepełnosprawna otrzymać pracę.
Pracodawcy mają oprócz tego różne inne możliwość dofinansowania do zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, min. Z PEFRON-u tylko należy je umieć pozyskać. W Szpitalu
Powiatowym ZOZ w Brzesku zatrudniają coraz więcej osób niepełnosprawnych i otrzymują
dofinansowanie. Rząd RP planuje przemodelowanie dofinansowania sprzętu i wyrobów
medycznych- to zadanie zostanie przeniesione z PEFRON-u do NFZ. Narodowy Fundusz
Zdrowia

finansuje

tego

typu

sprzęty

a PEFRON wykazał w tym zakresie wiele nieprawidłowości. Następnie omówiła sprawę, iż
problem jest w przypadku stworzenia ZAZ-u w jakiej formie miałby usługę, co produkować.
Były różne sugestie, lecz stwierdziła, że przede wszystkim nad stworzeniem ZAZ-u, należy
zastanowić się nad rozwojem i uruchomieniem takiej firmy, która zaistnieje na ryku a później
nad rozwojem dalszym poprzez wejście w system.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podziękował za dyskusję. Następnie poddał
stanowisko o treści: Rada Miejska widzi konieczność utworzenia ZAZ-u na terenie powiatu
brzeskiego.
Radny Adam Smołucha, poinformował, że zapoczątkował ten temat i dyskusję na komisji
zdrowia. Dodał, że chciałby, aby ta dyskusja skończyła się jakimś konkretem. Sama
deklaracja powołania takiej inicjatywny była by konkretem. Zgodnie z rozporządzeniem,
przed utworzeniem należy przejść kilka etapów.
Burmistrz

Brzeska

Grzegorz

Wawryka,

zaproponował

spotkanie

w

urzędzie

marszałkowskim. Jeśli będzie więcej szczegółowych informacji to ten temat zostanie

przedyskutowany na którejś komisji. Jeśli zajdzie potrzeba, aby stworzyć zespół to wtedy by
można było utworzyć.
Radny Adam Smołucha, nie zgodził się z taką ideą. Uważa, że należy przygotować
program działalności ZAZ-u. Następnym krokiem musi być pozytywna opinia starosty a
dopiero jest wówczas składany do marszałka województwa, który dysponuje środkami do
przekazania z PEFRONu na działalność ZAZ-u. Stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby
rozmawiać w tym temacie. Musi być konkretna praca koncepcyjna, nad przygotowaniem
organizacyjnym funkcjonowania tego ZAZ-u. Gmina może być jednym ze stron, podmiotem,
która bierze w tym udział. Najlepiej by było, gdyby ZAZ prowadziło stowarzyszenie takie jak
Ostoja bądź inne, również samorząd powiatowy. Wszystkie interesy tych podmiotów mogła
by przeanalizować, stworzyć coś co mogło by być konkretną przesłanką do konkretnych
rozmów.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił sprawy organizacyjne utworzenia ZAZu, m. in sprawę lokalizacji.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, zgodziła się ze zdaniem radnego A.
Smołuchy. Stwierdziła, że jest ponad roku czasu, natomiast wiadome, że nie jest rozmowa o
roku 2017. Cały 2017 rok będzie do przeanalizowania tej sprawy, a w 2018 roku będzie
wiadome ile potrzeba środków do budżetu na stworzenie takiego ZAZ-u.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dokonał odczytania wniosku i poddał je pod
głosowanie
Rada Miejska w Brzesku widzi konieczność stworzenia Zakładu Aktywizacji
Zawodowej na terenie Powiatu Brzesko i wnioskuje o powołanie grupy
inicjatywnej do spraw utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej.
Głosowano 18 za, jednogłośnie.
Radny Adam Smołucha, zwrócił się z prośbą do Pani Alicji Syty, aby podobna dyskusja
odbyła się na poziomie Rady Powiatu. Będzie to pełnym uzupełnieniem tej działalności. Ma
nadzieje, że taka dyskusja się odbędzie.
Pani Alicja Syty Główny Specjalista do spraw Zdrowia w Starostwie Powiatowym,
odpowiedziała, iż rada powiatu jest tylko

radą opiniodawczo-doradczą i nie ma mocy

sprawczej

na

zasadzie

takiej,

żeby

zmieniać

proponować

porządek

obrad,

lecz

poinformowała, że przekaże Staroście te informacje.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach od 13:50- 14:25.
Ad. 12 Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Radny Krzysztof Bogusz:

Odczytał

sprawozdanie

z

posiedzenia

Komisji

Spraw

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji;
Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca komisji Rewizyjnej odczytała pismo, które przekazała do Przewodniczącego
Rady w sprawie w sprawie nazwy ronda i łącznika, na wniosek mieszkańców z osiedla
Kopaliny Jagiełły.
Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Finansowej.
Radny Bogusław Babicz: Odczytał dwa sprawozdania z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.
Radna Adam Smołucha: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Rodziny;
Pytania do sprawozdań:
Radny Adam Kwaśniak, zapytał, czy do zespołu ds. reformy systemu oświaty nie może
zostać poszerzony o członków komisji Gospodarki Komunalnej.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że ten zespół jeszcze nie został
powołany. Wyjaśnił, że nie chce, aby ten zespół był znacznie duży, aby zasiadały osoby które
mają wiedzę. Dodał, że czytał, iż ta reforma może zostać przesunięta czasowo, nawet o rok.
Jeśli zostanie przyjęta nowa ustawa to na pewno rozpoczną się wówczas prace zespołu.
Cztery osoby, członków komisji oświaty zostały wybrane do zespołu.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że dowiedział się ze sprawozdania iż
na komisji oświaty został wniesiony do opinii projekt zarządzenia w kwestii opłat za hale

sportowe. Formanie do Biura Rady nic nie wpłynęło. Dodał, że jest to już któryś raz, że Pan
Naczelnik przynosi coś na komisje z pominięciem Biura Rady. Stanowczo stwierdził, że tak
być nie może.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że poprosił dyrektorów szkół, aby
wypracowali takie zasady.
Radny Bogusław Babicz, poinformował, że otrzymał informację, iż odbyło się spotkanie
dyrektorów poszczególnych szkół, przy których są sale gimnastyczne i hale sportowe. Nie był
na tym spotkaniu obecny i poprosił Naczelnika, aby przedstawił na komisji informacje
o wynikach tego spotkania. Naczelnik przedstawił projekt takiego zarządzenia i został on
zaopiniowany z pewnymi poprawkami, nie koniecznie zostaną one uwzględnione.
Ad. 13 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od
ostatniej sesji.
Radny Marcin Ciurej, zapytał w sprawie budowy parkingu, przy dworcu pkp. Odczytał ze
sprawozdania, że wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Komunalizacja tego terenu już
ruszyła.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że chcieliby skorzystać z pieniędzy
pomocowych. Stąd pewne sprawy już ruszyły.
Radna Barbara Borowiecka, poruszyła sprawę budowy zatok parkingowych na osiedlu
Jagiełły. Ta inwestycja jest już zakończona wraz z przebudową chodnika. Myśli, że jest to
pierwszy etap tego zadnia. Dodała, że nie musi mówić jak bardzo ważne było to zadanie,
stąd złożyła podziękowanie na ręce wszystkich radnych i Burmistrza Brzeska, że to zadanie
zostało wykonane. Podsumowała, iż niemożliwe stało się realne.
Ad. 14 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. 15 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych. (Stanowi załącznik do protokołu)

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że temat ten został omówiony
na większości komisji. Zapytał czy są pytania do pisemnego sprawozdania, które zostało
doręczone wraz z materiałami na sesję?.
Uwag brak.
Informacja została przyjęta.
Ad. 16 Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy
lokalnym przedsiębiorcom. (Stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że również temat ten został
omówiony na większości komisji. Zapytał czy są pytania do pisemnego sprawozdania, które
zostało doręczone wraz z materiałami na sesję. Poruszył kwestię terenu pod strefę
przemysłową w Buczu. Poprosił, aby przeanalizować studium, ponieważ ponownie zmieniło
się prawo.
Burmistrz Brzeska, wyjaśnił, że prowadzi w tym temacie działania dwukierunkowo. Dodał,
że wiele zmian obecnie występuje w przepisach.
Ad. 17 Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów
unijnych. (Stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że również temat ten został
omówiony na większości komisji. Zapytał czy są pytania do pisemnego sprawozdania, które
zostało doręczone wraz z materiałami na sesję?. Uwag brak. Informacja została przyjęta.
Ad. 18 Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
Przewodniczący Rady, poruszył sprawę zakupu programu finansowo-księgowego, aby
zmniejszyć koszty. Dodał, że jest to jego wniosek do budżetu, aby zabezpieczyć środki na
zakup programu.
Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.

Głosowano 20 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/207/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2016/stanowi załącznik do protokołu/
2) zmiany

Uchwały

Nr

XXI/148/2016

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

z

dnia

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

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 19 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/208/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej /stanowi
załącznik do protokołu/
3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano 19 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/209/2016 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad
ich zbywania i wykupu /stanowi załącznik do protokołu/
4) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Brzesko;
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

projekt

uchwały

a

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 19 za, jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXI/210/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa

Małopolskiego

w sprawie

wyznaczenia

aglomeracji

Brzesko;/stanowi załącznik do protokołu/
5) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Brzesko – Sterkowiec ;
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

projekt

uchwały

a

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano 19 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/211/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko –
Sterkowiec /stanowi załącznik do protokołu/
6)

zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref

płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania
tych opłat (Dz.U. Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318);
Radny Adam Kwaśniak, wniósł propozycje zmiany w uchwale: pozostawienie na
dotychczasowych zasadach funkcjonowanie parkingu naprzeciw Urzędu Miasta przy ulicy
ul. Głowackiego, od strony północnej, czyli pierwsza godzina za parkowanie bezpłatna. Ten
wniosek złożył w imieniu mieszkańców, załatwiających sprawy w urzędzie. Osoby
zainteresowane podjeżdżają pod Urząd Miasta i okazuje się, że parking bezpłatny jest zajęty,
nie ma gdzie się zmieścić samochodem. Mieszkańcy z ul. Nowa zgłaszają na policje, że ktoś
się zatrzymał a jest obowiązuje tam zakaz zatrzymywania się i postoju. Ta sytuacja, która
jest w tej chwili umożliwi załatwienie spraw w Urzędzie Miasta i jest korzystna dla
mieszkańców. Następnie dodał, że powyższy wniosek jest w imieniu osób całej gminy,
przyjeżdżających na zakupy do centrum miasta oraz w imieniu handlowców, znajdujących się
w centrum miasta. W niewielkim stopniu mają wyrównane szanse z marketami, przy których
znajdują się bezpłatne parkingi. Klient nie podjedzie tam, gdzie ma zapłacić złotówkę czy
dwie- woli podjechać bezpłatnie. Również w imieniu mieszkańców Osiedla Starego Miasta
składa o godzinę bezpłatnego parkowania. Na tym osiedlu znajduje się większość płatnych
parkingów. Mieszkańcy ten stan, czyli godzinę bezpłatnego parkowania dobrze oceniają.

Mieszkańcy zgłosili sprawę, iż na innych osiedlach funkcjonują parkingi gminne, bezpłatne z
tabliczkami tylko dla mieszkańców małej części naszego miasta. Zadają pytania, dlaczego są
gorsi od innych mieszkańców. Domagają się, proszą, aby też było miejsce, gdzie mogą
swobodnie parkować.
Radny

Bogusław

Babicz,

przedstawił

wniosek

komisji

Oświaty,

której

jest

przewodniczącym. Dodał, że była to jedyna komisja, która zgłosiła poprawkę. Komisja
zawnioskowała o wyłączenie ul. Powstańców Warszawy w Brzesku ze strefy płatnego
parkowania. Sześciu członków komisji było za, jeden członek się wstrzymał. Uzasadnieniem
był fakt, że wprowadza się zniesienie opłat w soboty ale jednocześnie poszerza się strefy
płatnego parkowania na dalsze ulice, place itd. Dodał, że ul. Powstańców Warszawy jest
poza centrum miasta i parking ten w chwili obecnej, mimo, że jest częściowo płatny tj.
pierwsza godzina jest bezpłatna, nie jest w pełni wykorzystany. Na komisji Dyrektor BOSiR
poinformował, że ten parking przynosi straty, ponieważ zamontowany jest tam parkometr,
musi być obsługa, aby sprawdzić czy właściciele pojazdów uiścili odpowiednią opłatę. Zatem
jeśli przy pierwszej godzinie bezpłatnej jest on niewykorzystany to gdy będzie płatna
odpłatność to nie będą tam parkować żadne pojazdy.
Radny Krzysztof Bogusz, poruszył kwestie osób, którzy dojeżdżają do Krakowa do pracy.
Ten temat został poruszony na komisji spraw obywatelskich, pani Radna Anna Lubowiecka
podnosiła ten temat na komisji. Stwierdził, że ta sprawa jest do omówienia na najbliższe
komisje, nie jest do rozważenia teraz na tej sesji. Zaproponował, że dobrym rozwiązaniem
było by umożliwienie wcześniej wspomnianego przez Radnego Babicza, tj. parking na
ul. Powstańców Warszawy mieszkańcom, którzy dojeżdżają do Tarnowa, czy Krakowa.
Dodał, że Dyrektor BOSiR musiałby od strony formalnej rozważyć tą kwestię, wprowadzić
abonament dla tych osób, którzy chcą parkować i dojeżdżać poza obręb Brzeska.
Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że w tej uchwale bardzo ważnym punktem
jest to, iż zwalnia się z opłat mieszkańców w soboty. Sobota jest to dzień, gdzie mieszkańcy
robią większe zakupy i przyjeżdżają do miasta. Dzięki temu, że cały dzień będzie zwolniony z
opłat, myśli, że mieszkańcy na to czekali i będą z tego zadowoleni. Stwierdziła, że chciała
jasno poinformować o tym fakcie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jeśli chodzi o sam projekt
uchwały to wszystkie komisje na posiedzeniach przyjęły ten projekt uchwały. W przypadku

wniosku komisji oświaty, stwierdził, że zwalnianie z opłaty parkingu na ul. Powstańców
Warszawy doprowadzi do tego, co było rok wcześniej. Czyli samochody będą stały tyle ile
będą chciały, po każdym weekendzie będzie konieczność sprzątania. BZK na koszt gminy
będzie musiało wykonać ta usługę. Mieszkańcy cieszą się, że jest tam w końcu czysto. Dodał,
że ten parking jest w centrum miasta, choćby 150 metrów jest Ogródek Jordanowski. Zmiana
ta jest spowodowana tym, że przez godzinę można było coś załatwić, koszty serwisu i
parkingowych były, a przychodów żadnych. Jest potwierdzone, że obiekt handlowy tam
powstanie. Zatem należy już wcześniej wprowadzić pewne zasady a nie po otwarciu,
ponieważ wtedy nikt tego nie zrozumie.
Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że Przewodniczący sam sobie zaprzeczył, ponieważ
zwolnienie z opłat parkingu na którym nic nie stoi mija się z celem, ponieważ jest to na
odwrót. Jeżeli nic nie stoi to po co utrzymywać tam opłatę. Natomiast argument przytoczony
w kwestii czystości też jest dla radnego śmieszne. Nie na tym to polega, żeby dyscyplinować
mieszkańców i służby porządkowe tym, że są tam opłaty wnoszone i wówczas jest czysto.
A jeśli nie ma opłat to jest brudno, jest to absurd. Dodał, że mieszkańcy cieszą się że jest
czysto ale również mieszkańcy cieszą się też tym, że mogą po tej godzinie bezpłatnej
parkować na tym dużym parkingu i na Powstańców Warszawy. Gdy odbierze się im to
możliwość nie będą mogli nigdzie zaparkować.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że przedstawił tylko fakt, jaki miał
miejsce wcześniej i jaki jest teraz. Jeśli chodzi o mieszkańców to zdecydowana większość,
blisko 90% są to osoby, które są spoza Brzeska i tam parkują. Zwalniajmy mieszkańców z
podatków lokalnych nie podnosząc tych podatków.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podkreślił, że w tym przypadku mieszkańcy będą
mieć lepiej. Podkreślił, że w przypadku kiedy w sobotę będą parkingi bezpłatne i wiedząc, że
najczęściej mieszkańcy robią zakupy w soboty, a sklepy zazwyczaj są czynne do 14j, może
się tak okazać, że w mieście nie będzie, gdzie zaparkować. W tygodniu pozostaje parking
przed urzędem bezpłatny.
Radny Adam Smołucha, podkreślił, aby pamiętać o głosowaniu wcześniejszym, czyli
o wypuszczeniu obligacji. By zastanowić się nad swoimi wyborami.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, wyjaśnił sprawę wpływów z parkingów.

Radny Jarosław Sorys, stwierdził, że na komisji finansowej wstrzymał się od głosu w
sprawie zaopiniowania projektu uchwały, ponieważ wziął pod rozwagę sprawę uwolnienia
parkingu na ul. Powstańców Warszawy. Uważa, że ten parking nie jest w centrum, podając
argumenty. Natomiast na drugim posiedzeniu, tj. na komisji oświaty, gdzie jest członkiem
poruszono i dość szczegółowo został omówiony ten projekt uchwały. Pod dość szczegółowej
debacie, wszystkimi za i przeciw, komisja uznała, że jednak pomysł bezpłatnego parkingu
przy ul. Powstańców Warszawy jest wyjściem naprzeciw mieszkańcom. Dodał, że nie
przekonują go wypowiedzi, że jeśli parking będzie bezpłatny to od razu będą tam śmieci. Jest
to parking na terenie gminy. Stwierdził, że bosir nie będzie pobierał opłat za ten parking,
również nie będzie nim zarządzał. Poinformował, że wniosek wypracowany na komisji
oświaty jest najwłaściwszym, lecz dodał, że jest to jego zdanie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że na ul. Biznesowej, dopóki się
tam nie zagrodziło od tirów i samochodów, to BZK miało co 2-3 miesiące stertę gruzów,
śmieci i innych gruzów. Dodał, że mówi tylko to co było, stąd była zmieniona uchwała 1,5
roku temu w przypadku parkingu na ul. Powstańców Warszawy.
Radny Adam Kwaśniak, w sprawie parkingu na ul. Powstańców Warszawy. Uważa, że jak
najwięcej parkingów wolnych od opłat to jest rzecz korzystna dla mieszkańców, jednak przez
5 lat poprzednich, bardzo często składał wniosek o to, aby wysprzątać ten parking. Tam
sprzątanie odbywało się dwa razy w roku, była tam niesamowita ilość śmieci wraz
z zakłócaniem porządku. Po wprowadzeniu opłaty, jednej godziny za darmo, stwierdza, że
nie jest uciążliwy parking dla mieszkańców finansowo, estetyka się poprawiła i można z tego
względu utrzymać parking na tych samych zasadach co dotychczas.
Przewodniczący

Rady

Krzysztof

Ojczyk,

przeprowadził

głosowanie

wcześniej

zgłoszonych wniosków:
- Radnego Adama Kwaśniaka, aby parking na ul. Głowackiego został na
dotychczasowych zasadach. Głosowano: 4 za, 11 przeciw, 4 wstrzymujące;
Wniosek nie uzyskał większości.
- wniosek komisji Oświaty zgłoszony przez Radnego Bogusława Babicza, aby
parking na ul. Powstańców Warszawy był bezpłatny: Głosowano 6 za, 11 przeciw,
3 wstrzymujące. Wniosek nie uzyskał większości.

Przewodniczący Rady poinformował, że w zapisach podstawy prawnej po dzienniku ustaw
z 2016r. poz. 446 brakuje zapisu „z późniejszymi zmianami” a jest taka konieczność. Poddał
pod głosowanie zmianę: głosowano 20 za, jednogłośnie.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz odczytała projekt uchwały wraz z
przegłosowaną zmianą.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Zarządu Stowarzyszenia Rodzina „Kolpinga”
w Brzesku w sprawie wydzielenia dwóch miejsc parkingowych. Następnie zapytał jak
wygląda ta sprawa.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, wyjaśnił, że zarząd potrzebował miejsc parkingowych na
czas remontu i wyraził na to zgodę, lecz później odbyły się już nadużycia na co kontrolerzy
zwrócili uwagę. Dodał, że dalej przy garażach na plebani są miejsca do wyznaczenia miejsc
postojowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano: 16 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.
Uchwała Nr XXXI/212/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1
lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie
Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych
strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania
tych opłat (Dz.U. Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318); /stanowi załącznik do
protokołu/
(Wszystkie uchwały zamieszczone są na stornie internetowej www.brzesko.pl)
Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ad. 19. Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi następująco:
Radnemu B. Babiczowi- w sprawie modernizacji drugiego odcinka zjazdu z autostrady.
Poinformował, że występowano z apelami oraz pismami do GDDKiA. Jest wyznaczone
studium korytarzowe, którędy ten zjazd miałby przebiegać. Te działania będą dalej
kontynuowane

w tym kierunku, aby ten zjazd powstał. Następnie poinformował, że wystąpi do starostwa
powiatowego w/s wybudowania brakującego chodnika po wschodniej stronie ulicy Leśnej.
W sprawie rządowego programu „Mieszkanie plus”- projekt tej ustawy jeszcze nie ma. Ma
być w czwartym kwartale procedowana. Burmistrz rozmawiał z Panią Poseł oraz z Wojewodą
o sposobie i działaniach tego programów. Ten temat został omówiony na komisji finansowej.
W sprawie lokalizacji, wyjaśnił, że rozważał, aby powstał na gruncie, gdzie był przewidywany
blok komunalny. Obecnie zdobywane są materiały i te działania są wykonywane.
Radnej A. Lubowieckiej- w sprawie remontu drogi. Poinformował, że zleci takie działanie,
aby ten remont został wykonany.
Radnemu P. Wyczesanemu- w sprawie wody. O tym mówiono w kontekście zmian
centralnych. Natomiast Pani Premier wystąpiła z wnioskiem, aby z tych zmian zrezygnować.
Natomiast do 21 listopada RPWiK ma zgłosić wniosek cenowy. W tej chwili spółka negocjuje
cenę z Browarem.
Radnej E. Chmielarz - w sprawie nieudzielenia interpelacji. Odpowiedź została udzielona
na wszystkie radnej interpelacje, pismo wysłano listem poleconym, 12 października br.
Radnemu K. Boguszowi – w sprawie parkingu w Sterkowcu, wyjaśnił, że przy remoncie
kolejowym sporo gmina zyskała. Gmina z PKP ciągle rozmawia, a powierzchnia parkingowa
w Sterkowcu jest poprawiona i większa. Jeśli znajdą się środki to gmina będzie próbowała
z własnych pieniędzy wykonać to zadanie.
Przewodniczącemu Rady K. Ojczykowi- termin spotkania został już ustalony, dodał, że
na piśmie zostało doręczone Panu Przewodniczącemu.
Następnie Burmistrz Brzeska skierował zapytanie do radnych w jakiej formie chcą spotkanie
z przedstawicielami firmy Carlsberg. Zadecydowano, iż ogólne spotkanie z Dyrektorem
Carlsberg zostanie wyznaczone i zostaną radni wcześniej powiadomieni.
Ad. 20. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Krzysztof Stępak, poruszył sprawę jakości transmisji sesji on-line. Dostał
informację od mieszkańca, iż jest bardzo słaba słyszalność transmisji w internecie. Poprosił o
interwencję. Następnie poinformował, że niedawno był wypadek z udziałem pieszego, przy

przejściu na pasach. Ul. Browarna była zablokowana przez dwie godziny, a była by
przejezdna, gdyby nie tir-y do browaru.
Burmistrz Brzeska odpowiedział, że będzie taka możliwość, aby przedstawić tą sprawę
blokowania przez TIR-ów na ul. Browarnej na spotkaniu z Dyrektorem firmy Carslsberg.
Poduszono temat
Radny Krzysztof Bogusz, zawnioskował, aby BOSiR przekazał informację do mieszkańców
o tym, iż w soboty parkingi są bezpłatne. Poruszył również sprawę parkingów dla osób
dojeżdżających.
Radna Anna Lubowiecka, poinformowała, że w Warszawie są takie parkingi dla osób,
które dojeżdżają. Stawka abonamentowa za miejsce wynosi 30 zł. na miesiąc. Sukcesywnie
te osób sobie płacą. Stwierdziła, że jest to dobre rozwiązanie i nie jest to wielka kwota w
skali miesiąca. Poinformowała, że była obecna na spotkaniu w sprawie dzików i zwierzyny.
Radna dodała, że frekwencja była marna, niewiele było uczestników. Pomimo tego,
spotkanie zakończyło się tym, iż problem nadal rozbija się o to, że prawo jest złe i należy go
zmienić. Zapytała, czy można było by przygotować stanowisko i posłać go dalej i domagać
się zmiany prawa.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że po spotkaniu powinno być
wypracowane pewne stanowisko. Nie ma nic przeciwko, aby go przyjąć.
Radny Jarosław Sorys, odniósł się do przyjęcia zmian stref parkowania. Ci mieszkańcy,
którzy przyjeżdżają spoza Brzeska do lekarza, do pracy etc. i chcą zostawić samochód, aby
mieli tą możliwość pozostawienia tego samochodu właśnie na ul. Powstańców Warszawy.
Przegłosowano, aby oni jednak płacili, mając na uwadze to, że jeśli ten parking jest
niedochodowy i z jedną godziną bezpłatną naprawdę nie wydaje się mu, iż z tego będzie
zysk. Jednocześnie dodał, że po miesiącu czasu funkcjonowania tego parkingu poprosi
Dyrektora BOSiR o przedstawienie konkretnych danych zysku na tym przedsięwzięciu.
Stwierdził, że radni przegłosowują to a teraz zaczynają się martwić gdzie będą parkować Ci,
którzy dojeżdżają.
Burmistrz Brzeska odpowiedział, że rozmowa toczyła się, aby dla mieszkańców gminy,
którzy dojeżdżają do pracy, zrealizować formę parkingu, jakąś opłatę ale nie odpłatność

godzinową bo była by to olbrzymia opłata. Musiała by to być opłata zryczałtowana,
abonamentowa tylko dla tych którzy dojeżdżają.
Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że nie można różnicować mieszkańców na takich
którzy dojeżdżają, zostawiają samochody, ponieważ nie jest to zgodne z Konsytuacją.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jest to nowy pomysł a dzisiejsza
debata i podjęcie uchwały były kompromisowymi działaniami. Następnie odczytał
następujące pisma:
- pismo mieszkańców z ul. Wakacyjnej; Burmistrz Brzeska ustosunkował się do pisma-to co
było deklarowane zostało wykonane. Pierwszy etap jest wykonany, dokumentacja nie
przedawni się, ponieważ jest z tamtego roku. Przy projekcie do budżetu na rok 2017 jeśli
będą środki to zostanie kontynuowana ta inwestycja.
- pismo mieszkańców z ul. Kopernika; Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odpowiedź została
wysłana 23 lutego 2016r. wiec nie jest prawdą, że nie otrzymali odpowiedzi. Następnie
odczytał treść odpowiedzi na pismo.
- pismo Prezydium Brzeskiej Rady Seniorów w sprawie zabezpieczenia na rok 2017 środków
na realizację programów na rzecz osób starszych, m.in. realizacja „Karta Życia ratunek czeka
w lodowce”. Przewodniczący dodał, że przekaże na komisję zdrowia to pismo.
Radna Ewa Chmielarz, stwierdziła, że dziś była mowa o jakości wód, gruntowych, wód do
spożycia pitnych. Jak wiedzą, iż w Mokrzyskach nie jest realizowany dalszy etap wodociągu,
mimo, że Pan Prezes RPWiK na początku roku obiecał razem z Burmistrzem radnej , że
będzie realizacja dalszego ciągu wodociągu. Mija już listopada, wodociągu nadal nie ma,.
Zapytała co z obietnicami. Mieszkańcy sami musieli składać się na projekty sami wykonywać i
dalej czekają na realizację.
Burmistrz Brzeska, odpowiedział, że zapyta Prezesa, być może stało się tak, że miał
przeznaczoną pewną kwotę i ona została już zrealizowana na dwie pozostałe inwestycje.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała o wycinkę gałęzi przy ul. Leśny Stok w Mokrzyskach.
Burmistrz Brzeska, odpowiedział, że Kierownik Henryk Piela przekazał zdjęcia ulicy
wskazujące, że taka wycinka została wykonana.

Radna Ewa Chmielarz, podziękowała i dodała, że jest pozytywnie zaskoczona.
Radna Edward Knaga, poruszył sprawę chodników. Już jakieś czas temu z 6 lat temu
podejmowana była dyskusja, aby chodniki nie budowano z kostki brukowej, lecz na bazie
asfaltu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że to była kwestia chodników
powiatowych. Do Okocimia powiat wykonał taki pilotażowy program.
Radna Edward Knaga, poinformował, że zna miejscowości jak własną kieszeń. Ciągnie się
400 metrów chodnik z kostki brukowej do 5 domów bo w przyszłości może być ich 10- to jest
absurd. Stwierdził, że jesteśmy krajem bardzo bogatym. Przejechał 800 km w kierunku Litwy
i widział, jak budowane są i gdzie chodniki z kostki brukowej. Dodał, że lepiej wykonać asfalt
i wyznaczyć ścieżkę rowerową niż chodnik z kostki z Jasienia pod szpital. Spełniło by to rolę
chodnika oraz ścieżki rowerowej.
Radna Ewa Chmielarz wyjaśniła, że kilka lat temu był ten temat zgłaszany bez nią.
Ad. 21 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował
wszystkim za obecność i zamknął obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godziny 10:00 - 17:00
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