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

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 
    30 maja 2017 r. roku w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. 

Głowackiego 51 w godzinach od 10.00-15.25 

Obradom  Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 
Krzysztof Ojczyk. W sesji udział wzięło 20 radnych: 

1. BABICZ BOGUSŁAW 
2. BOGUSZ KRZYSZTOF  
3. BOROWIECKA BARBARA 
4. BRZYK FRANCISZEK 
5. CHMIELARZ EWA 
6. CIUREJ MARCIN 
7. GAWIAK JERZY 
8. KĄDZIOŁKA MARIA  
9. KLIMEK LESZEK 
10. KNAGA EDWARD 
11. KOLBUSZ GRZEGORZ 
12. KUCIA MARIA 
13. KWAŚNIAK ADAM 
14. LUBOWIECKA  ANNA 
15. OJCZYK KRZYSZTOF 
16. SMOŁUCHA ADAM  
17. SPROSKI KAZIMIERZ 
18. SORYS JAROSŁAW 
19. STĘPAK KRZYSZTOF 
20. WYCZESANY PIOTR 

Nieobecny usprawiedliwiony Radny GÓRA STANISŁAW 

Ponadto udział w sesji wzięli: 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 
 Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel; 
 Skarbnik Gminy Celina Łanocha;  

 Sekretarz Stanisław Sułek; 
 Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Mirosław Moryl; 
 Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej Piotr Słowiak; 
 Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko, mieszkańcy jak 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył 
obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad 
Radnych, wszystkich zaproszonych gości wg. załączonych list obecności stwierdził, że 
na sali obrad znajduje się wystarczająca liczba radnych aby Rada mogła obradować i 
podejmować uchwały.  

Ad.2. Przedstawienie porządku  obrad. 

Porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym 
terminie, Uwag co do sposobu doręczenia materiałów na sesję nie było.  

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji przesłany w materiałach na 
sesję i stanowi załącznik do protokołu. 

Uwagi do porządku obrad zgłosili: 

Radny Edward Knaga zapytał do projektu uchwały w sprawie wskazania  

przedstawiciela do rady nadzorczej Spółki RPWiK. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że w stosunku do przedmiotowego 

projektu uchwały  będzie zgłoszona autopoprawka.  

Porządek obrad XXXIX sesji RM w Brzesku: 

1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku i 

stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 31 marca 2017 r. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

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

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

sesji. 

10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji. 
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11. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy. 

12. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2016.( inf.email) 

13. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r. .( inf. email) 

14. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.( inf.email) 

15. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe. .( inf. email) 

16. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2016 r. .( inf. email) 

17. 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; 

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 

 wskazania kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z.o.o; 

 wyboru radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za 

osiągnięte wyniki sportowe; 

 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2017-2019. 

18. Podjęcie Apelu w sprawie zmian w ustawie z dnia 13.10.1995 

roku Prawo Łowieckie – zmiana wprowadzona w czasie obrad sesji. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 31 marca  

2017 r. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że przed sesją wpłynęła uwaga 

radnego do protokołu, dlatego zaproponował jego uzupełnienie i przeniesienie 

przyjęcia protokołu na kolejną sesję RM. Zawnioskował o przesunięcie przyjęcia 

powyższego protokołu na najbliższą sesję RM. 
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Wniosek głosowano: 

Wyniki głosowania: 

Za 14 : Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, 

Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, 

Kucia Maria, Klimek Leszek, Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Chmielarz – Żwawa 

Ewa; 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 3: Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Lubowiecka Anna; 

Nieobecni na głosowaniu: Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam,  Kądziołka Maria.  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław. 

 

Ad.4. Interpelacje Radnych. 

Interpelacje zgłosili: 

Radny Jarosław Sorys -  

1) Proszę o wycięcie uschniętych krzewów i modrzewia na działce gminnej 

3507/4 przy ul. Podgórskiej naprzeciw cmentarza w Jadownikach. 

2) Proszę o poszerzenie ul. Szkolnej w granicach działki dla poprawy komunikacji 

na ulicy przy której mieści się Zespół Szkolno – Przedszkolny. 

3) Proszę o wystosowanie pism do MZMiUW w Krakowie w sprawie:  

- rozpoczęcia robót związanych z zabezpieczeniem potoku Grodna na odcinku od 

ujścia potoku do Uszwicy w kierunku drogi krajowej E94 

-  w sprawie zabezpieczenia koryta Grodna przy ul. Grodzkiej, które  zapobiegnie 

przed całkowitym zniszczeniem podmytej przed potok drogi dojazdowej do pól i lasu 

z której na co dzień korzystają mieszkańcy. 

4)  Proszę o umycie i konserwację elewacji DL w Jadownikach oraz wykonanie 

niezbędnych prac remontowych przy schodach i tarasach zewnętrznych. 

 5)  Proszę o zwrócenie się do GDDKiA w sprawie wykonania zabezpieczenia w słupki 

bądź barierki ochronne chodnika  na odcinku pomiędzy budynkiem OSP a Domem 

Ludowym w Jadownikach, oraz o zwrócenie uwagi aby  koszona trawa z rowów przy 

E94 była zbierana, aby zapobiec w ten sposób nie drożności rowów i studzienek 

odwadniających.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa -  zwróciła się z  prośbą  o rozwiązanie problemu 

dotyczącego ulicy Stolarskiej w Mokrzyskach. Jak co roku jest problem widoczności 

na zakręcie tejże drogi. Bardzo proszę o wycinkę krzaków, tak aby była dobra 
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widoczność i nie dochodziło do kolizji, ewentualnie zwrócić się do właściciela działki  

by wykonał to samodzielnie. 

Ad.5.   Zapytania Radnych. 

Zapytania zgłosili: 

Radny Piotr Wyczesany zapytał w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową 

drogi – obwodnicy Mokrzysk. Czy odbyło się zaplanowane przez Burmistrza spotkanie 

w tym temacie z zainteresowanymi gminami i jakie są wnioski z tego spotkania. 

Radny Bogusław Babicz – zapytał w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. 

Mickiewicza – Weterynaria- jakie są zaplanowane losy tego budynku, czy zostanie on 

przeznaczony do sprzedaży, czy wykorzystany w inny sposób. 

Radny Adam Kwaśniak – przekazał prośbę mieszkańców w sprawie utworzenia 

przystanku MPK przy ul. Bernackiego i Głowackiego z obu stron. Takie wnioski były 

składane od wielu lat poprosił o informacje, czy w tym temacie jest coś czynione?. 

Radna Maria Kucia – w imieniu mieszkańców podziękowała za zamontowanie 

kamery na ul. Sobieskiego – kamera działa i cieszy to mieszkańców. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał  pismo mieszkańców wsi Okocim z 

rejonu pętli św. Jana w sprawie nagannego zachowania przebywających tam osób  z 

prośbą o interwencję policji. Przekaże kopię pisma policji i pani sołtys. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – wyjaśnił, że temat ten jest mu znany z informacji 

jakie posiada z którego  wynika, że były tam kontrole policji. 

Ad.6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Zapytania zgłosili: 

Radna Anna Lubowiecka sołtys wsi Szczepanów poprosiła o informacje na 

jakim etapie obecnie są prace związane z remontem dróg gminnych, pyta dlatego 

ponieważ w Szczepanowie nic nie zostało jeszcze zrobione w tym zakresie. 

Radna Barbara Borowiecka Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kopaliny 

Jagiełły – podziękowała Firmie CAM PACK za wykonanie prac związanych z 

nasadzeniem drzew na terenie miasta i na jej osiedlu również. Prace zostały 

wykonane, podziękowała Pani Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Firmie CAN 

PACK oraz Pani AN. 

Radny Jarosław Sorys sołtys wsi Jadowniki  - nawiązał do dyskusji z ostatniego 

zebrania wsi Jadowniki, gdzie mieszkańcy zgłaszali po raz kolejny ogromny problem 

zniszczeń wyrządzonych przez dziki. Poprosił o podjęcie i ponowienie Apelu do 

naszych parlamentarzystów w tej sprawie ponieważ przeciwdziałanie temu zjawisku 

przekracza na dzień dzisiejszy możliwości Kół Łowieckich. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka  zgodził się z propozycją radnego Sorysa i 

zaproponował by na dzisiejszej sesji taki Apel RM podjęła.  

Co roku jest organizowane spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich i również w 

tym roku zostanie zorganizowane. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że wniosek radnego jest słuszny, 

nic nie stoi na przeszkodzie by Rada taki Apel przyjęła. Przewodniczący zaproponował 

by w pkc. 18 taki Apel rada podjęła.  

Radny Grzegorz Kolbusz  przewodniczący ZO Brzezowieckie ponowił prośbę do 

właściciela bocznicy kolejowej o wyczyszczenie działki od strony ul. Towarowej.  

Ad.7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje 

sesyjne i międzysesyjne. 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Przewodniczący RM Krzysztof 

Ojczyk. 

Pytań do sprawozdania brak. 

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

Sprawozdania z prac komisji przedstawili Przewodniczący komisji w następującej 

kolejności: 

 Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji- 

złożył Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz, 

 Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka, 

 Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa- 

złożył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, 

 Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji Jarosław 

Sorys, 

 Komisja Oświaty Kultury i Sportu- złożył sprawozdanie Przewodniczący 

Komisji Bogusław Babicz, 

  Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny- złożył Przewodniczący 

Komisji Grzegorz Kolbusz.  

W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk 

odniósł się i zapytał w sprawie dot. wydanych decyzji i zaleceń PSP dot. 

dostosowania obiektów oswiatowych w Gminie Brzesko do obowiązujących przepisów 

p.poż. 

Do zapytań poruszonych  w dyskusji odnieśli się  Burmistrz Grzegorz Wawryka oraz 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku Piotr Słowiak. 
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Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska radni otrzymali w materiałach  

wersji papierowej. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania. 

Pytania radnych  dot: 

Radny Bogusław Babicz zapytał w sprawie Programu Mieszkanie Plus – jak Gmina 

Brzesko jest przygotowana do udziału w tym programie. 

W dyskusji  udział wzięli:  

Burmistrz Grzegorz Wawryka który przedstawił zebranym  jakie gmina bierze na 

siebie obowiązki i koszty przystępując do tego programu; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – przedstawił  ustalenia z rozmowy z 

Burmistrzem Zakliczyna, gminy która jest wpisana w program Mieszkanie Plus, min. 

opcje wielkosci czynszu  mieszkania z jego wykupem na własność. 

Naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił jakie gmina pozyskała informacje w 

tym zakresie i możliwości finansowe Gminy Brzesko. 

W dalszej dyskusji analizowano  wady i zalety programu Mieszkanie Plus, możliwości 

finansowania tego programu, zabezpieczenie finansowe  gminy i obowiązki gminy . 

Radni uznali by w miesiącu czerwcu przeprowadzić ponowne rozeznania w tym 

temacie i przedyskutować temat na posiedzeniach komisji kiedy będzie znanych 

więcej szczegółów. 

(pełna dyskusja stanowi zał. w formie Płyty CD.) 

Radny Piotr Wyczesany zapytał w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków 

finansowych w wysokości 40 tysięcy złotych na budowę ulic Jana Pawła II , 

Sikorskiego, Odrodzenia na Osiedlu Słotwina w Brzesku . Są to dodatkowe pieniądze 

skąd te środki pochodzą przypomniał, że w projekcie budzetu na rok 2016 sołectwo 

Bucze nie otrzymało nic.  Ponadto radny zapytał w sprawie budowy boisk sportowych 

w Jasieniu i Jadownikach – czy jest szansa by te środki zostały nareszcie na to 

zadanie pozyskane?. 

Na zapytanie odpowiedział Burmistrz Grzegorz Wawryka – przypomniał historię 

budowy boisk sportowych oraz inwestycji z funduszy pozabudżetowych, LGD . 

Dokumentacje są przygotowywane pod nabory w  przyszłości. Wnioski bezpośrednio 

składane do UM otrzymały dofinansowanie – przypomniał na jakie zadania.  Środki, 

które zostały zwiększone na budowę ulic, zostały przesunięte z innych zadań , 

częściowo z oszczędności z przetargów. 

Radny Krzysztof Bogusz – zwrócił uwagę, że skoro są przygotowywane  różnego 

rodzaju dokumentacje i projekty, a projekt dot. modernizacji remizy OSP w Buczu 

przepadł to, czy zaplanowanej kwoty w wysokości 50 tysięcy złotych nie można 

przenieść do innego programu w ramach środków jakimi dysponuje np. WFOS na 
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termomodernizacje. Komisja Spraw Obywatelskich była na wizji lokalnej w OSP Bucze 

jeśli nie zostaną podjęte systematyczne prace związane z modernizacją tego budynku 

to budynek się rozsypie, a tak można np. wykonać jego ogrzewanie. Ponadto radny 

odniósł się do kwoty 30 tysięcy złotych zaplanowanej na zakup zabawek  na plac 

zabaw w Ogrodzie Jordanowskim. Dlaczego  wszystkie środki w tym zakresie są 

zabezpieczane dla miasta skoro w Gminie jest 36 tysięcy  mieszkańców. Zaplanowana 

kwota winna być równo podzielona na sołectwa w stosunku do ilości mieszkańców. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka -  odpowiedział w jaki sposób  wybierane są 

urządzenia do Ogrodu Jordanowskiego i place zabaw na terenie sołectw. Burmistrz 

zwrócił uwagę na niewykorzystane  place zabaw na terenach wiejskich, urządzenia 

zabawowe są drogie i może lepiej skoncentrować  się np. na urządzeniu placów 

zabaw przy szkołach bo będą bardziej wykorzystywane. 

Radny Krzysztof Bogusz odniósł się  do wykorzystywania placów zabaw na 

terenach wiejskich  min. w Sterkowcu i Wokowicach, które są wykorzystywane 

maksymalnie. Radny zwrócił uwagę na „ wiekowe” urządzenia zabawowe na placu 

zabaw w Sterkowcu. Chodzi o to by pamiętać o tym by było po troszku ale dla 

każdego, a nie wszystko w jednym miejscu, byśmy się wszyscy szanowali. 

 Burmistrz Grzegorz Wawryka – przedstawił w jaki sposób i z czyim udziałem są 

budowane i wyposażane  place zabaw w mieście, jeżeli ze Sterkowca będzie złożony 

wniosek o zakup urządzenia zabawowego to postara się  wygospodarować 

odpowiednie środki finansowe na ten zakup. Do chwili obecnej takiego wniosku nie 

było. 

Radny Adam Kwaśniak podziękował za zakup nowego urządzenia zabawowego do 

Ogrodu Jordanowskiego. Zwrócił uwagę na potrzebę konserwacji drewnianych 

urządzeń zabawowych w OJ., jak również na fakt iż obserwuje, że kilka placów 

zabaw jest nie wykorzystywanych i są to źle wydane pieniądze. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że każde osiedle ma swojego 

gospodarza i jeśli coś stoi puste lub nie wykorzystane na sołectwie lub osiedlu  to 

świadczy to o tym ZO lub RS. Gmina w miarę swoich możliwości stwarza odpowiednie 

warunki by móc wyposażyć place zabaw nawet w minimalnym zakresie. 

Radny Krzysztof Bogusz – przypomniał, że plac zabaw w Sterkowcu jest chyba 

najlepiej utrzymanym placem zabaw, dzięki staraniom poprzedniego jak i obecnego 

sołtysa wsi. Jeśli są czynione zakupy to należy również patrzeć na potrzeby 

mieszkańców spoza miasta  bo nie możemy być dyskryminowani i gorzej traktowani, 

bo akurat mieszkańcy Sterkowca włożyli bardzo dużo pracy by doprowadzić ten plac 

zabaw do konkretnego stanu i dbają o niego. Powinno być również prawo  do tego 

by przynajmniej raz na 10 lat plac zabaw mógł otrzymać nowe zabawki. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – w podsumowaniu dyskusji zwrócił uwagę, że 

plac zabaw w Sterkowcu jest niedoinwestowany i należy w przyszłości dzieląc środki 

mieć to na uwadze. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka obiecał, że jeśli zostanie złożony wniosek ze 

Sterkowca to zostanie zakupione przynajmniej jedno urządzenie zabawowe na plac 

zabaw.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa przypomniała, że plac zabaw w Mokrzyskach  

został doposażony z funduszu budżetu obywatelskiego. Ponadto radna zapytała w 

sprawie dot. obowiązku podpisania umów na wywóz ścieków  min. przez 

mieszkańców sołectwa Mokrzyska , Bucze, Szczepanów bo tam nie ma kanalizacji. 

Gdzie te ścieki mają  być wywożone skoro przekraczają przyjęte normy. Browar 

przyjmuje wszystkie ścieki jednak nie podpisuje umów z indywidualnym 

przewoźnikiem tylko ze spółkami. Skoro te normy są przekroczone to z kim te umowy 

mamy podpisywać, to samo dotyczy mieszkańców  miasta z budynków 

jednorodzinnych które nie mają kanalizacji.   

Burmistrz Grzegorz Wawryka jest to tylko przypomnienie o obowiązujących 

przepisach w tym zakresie. W naszej gminie są w chwili obecnej dwie oczyszczalnie i 

jedną z nich na Zajaziu  będziemy rozbudowywali. Oczyszczalnia Browaru jest 

modernizowana i będzie dopuszczona do użytkowania. Wystąpimy do Pana Prezesa 

by  prywatni przewoźnicy mogli  przywozić ścieki na oczyszczalnię. Temat ten jest 

nam  znany, będziemy  prowadzili rozmowy w tym temacie by wypracować jak 

najbardziej korzystne rozwiązania dla mieszkańców. 

Radny Krzysztof Stępak – place zabaw są bardzo ważne, dlatego zaproponował  

przygotowanie listy na którą poszczególne sołectwa i osiedla będą mogły wpisywać 

swoje potrzeby i będziemy je stopniowo realizować. Można kupić co roku po dwa 

urządzenia na każde osiedle lub sołectwo i myśli iż radni się do tych próśb przychylą. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odniósł się do tematu nie wykorzystanych placów 

zabaw na terenie Gminy. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  -  na zakończenie dyskusji poinformował, że 

są odpowiedzialne osoby w UM za realizację powyższych zadań , mają wszystko 

zinwentaryzowane, wiedzą co jest, zrobią przegląd. Powyższą informację należy 

przedłożyć do opinii komisjom gospodarki komunalnej oraz komisji spraw 

obywatelskich. 

Radny Krzysztof Bogusz poinformował, że część mieszkańców gminy którzy nie 

posiadają kanalizacji wywożą ścieki do lasu w Sterkowcu w północnej części 

Sterkowca. Z obserwacji mieszkańców wynika, że firmy nie wywożą ścieków do 

oczyszczalni na Zajaziu  tylko do lasu , nie jest tak jak zapewniał nas kiedyś pan 

prezes spółki. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  - powyższe informacje są bardzo   

zatrważające, jeśli tak faktycznie jest to bardzo prosi obecnego na sesji Komendanta 

Policji by ten temat rozeznać i zwiększyć kontrolę w tym zakresie, bo jest to 

zanieczyszczenie środowiska. Następnie przewodniczący zapytał w temacie 

opracowania projektu na przebudowę kanału deszczowego w ul. Spółdzielczej – 
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kwota 48 tysięcy złotych, kto finansuje to zadanie gmina, czy RPWiK i jakie są plany 

zabezpieczenia tej kanalizacji oraz zadanie pn. budowa parkingu „ parkuj i jedź”. Ile 

miejsc będzie dodatkowo z tego tytułu. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział , powstało w ostatnim czasie wiele 

nowych obiektów dlatego też myślimy o budowie kanału, który by odprowadził wody 

opadowe z części miasta. Zadanie to będzie dość kosztowne i trudne do 

zrealizowania, jednak musimy go kiedyś zrealizować, gmina będzie finansowała 

wykonanie tego zadania. Pozyskano grunt przy dworcu kolejowym pod parking, 

wykonywany jest obecnie projekt z którego wyjdzie ile będzie faktycznie miejsc 

parkingowych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy chcieli uzyskać 

dofinansowanie na jego wykonanie. 

Radny Jarosław Sorys – zapytał w sprawie: 

1)  budowy kanalizacji na ul. Szczepanowskiej, czy tam została już 

podpisana umowa z prywatnymi partnerami, którzy chcieli 

partycypować w kosztach budowy tej kanalizacji z gminą; 

2)  Budowa chodnika na ul.Piastowskiej na jakim odcinku jest tam 

planowana budowa tego chodnika/; 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział – chodnik na odcinku  przedłużenie 

od torów kolejowych, przedłużenie do ul. Brzeskiej. W sprawie budowy kanalizacji na 

ul. Szczepanowskiej, trwają rozmowy i myśli iż w niedługim czasie ten temat zostanie 

rozwiązany. 

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

poprzedniej sesji. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, złożył sprawozdanie z realizacji uchwał 

Rady Miejskiej w okresie od  ostatniej sesji. (Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu). 

Pytań radnych brak. 

Ad.11. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy. 

Sprawozdanie złożył Przewodniczący MRG Michał Migda. 

 24 maja miała miejsce sesja MRG, na której odbyło się podsumowanie działań 

podjętych w br. roku szkolnym, omówienie nadchodzących inicjatyw oraz 

debatowano nad poprawkami do uchwały o MRG; 

 27 maja zorganizowaliśmy turniej mieszany piłki siatkowej o tytuł mistrza 

gminy Brzesko, w którym udział wzięło 10 zespołów, w tym m.in. z Krakowa 

czy Tarnowa. Zawody stały na wysokim poziomie oraz przebiegały w duchu 

fair play. 
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 Aktualnym działaniem jest organizowanie wyjazdu do teatru dla młodzieży, 

zbiórka funduszy na Kino Plenerowe w Brzesku oraz pomoc przy Dniu 

Dziecka organizowanym przez Urząd Miejski. 

Ponadto przewodniczący przedstawił plany MRG w zakresie działalności w nowej 

kadencji min. poprzez wprowadzenie zmian w uchwale o powołaniu MRG w art.2 aby 

MRG składała się również z uczniów szkół podstawowych, by liczba radnych w MRG 

wynosiła 21 osób, a nie 30 jak jest obecnie, zwiększyć częstotliwość sesji MRG do raz 

na miesiąc , a nie raz na kwartał. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nawiązał do przedstawionych propozycji 

zmiany częstotliwości  posiedzeń sesji na raz w miesiącu.  Odbycie sesji przynajmniej 

raz na kwartał jest obligiem, pytanie czy raz w miesiącu nie będzie zbyt często?, jest 

to do przemyślenia, należy się nad tym zastanowić. 

Radna Barbara Borowiecka zapytała czym jest spowodowane, że sesje  MRG  

winny się odbywać raz w miesiącu. 

 Przewodniczący MRG Michał Migda – uzasadnił propozycje, jeśli sesja będzie 

się odbywać co miesiąc to będzie większa integracja młodzieży. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że zapiszemy w statucie iż  

zwyczajowo posiedzenie sesji  powinno być co miesiąc, ale nie rzadziej niż raz na 

kwartał.  

Przewodniczący MRG Michał Migda- przedstawił również propozycje skrócenia 

kadencji z dwóch lat do roku – uzasadnił te propozycje, jest to temat do dyskusji. 

Radna Barbara Borowiecka – zapytała, czy ta propozycja jest przemyślana, bo co 

roku wymiana całego składu rady, czy to będzie korzystne?. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o przedstawienie złożonych wniosków 

na piśmie do BRM. 

Radny Krzysztof Stępak podziękował Przewodniczącemu MRG za dotychczasową 

współpracę. Przedstawił swoje pozytywne spostrzeżenia z działalności MRG. 

Podziękowała ustępującemu przewodniczącemu MRG, opiekunowi MRG za dobrą 

pracę, która spełniła jego oczekiwania. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował za złożenie sprawozdania, za 

dotychczasową pracę MRG, za złożone wnioski które na pewno będą  

przeanalizowane. 

 Ad.12. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK oraz PiMBP w 

Brzesku. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że powyższa analiza została 

przeprowadzona na komisjach, pytania zostały również wyczerpane. 
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 Poddał pod głosowanie wniosek o  pozytywne przyjęcie 

sprawozdania z działalności MOK ; 

Wyniki głosowania: 

Za 18 : Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, 

Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Sproski 

Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia 

Maria, Klimek Leszek, Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Chmielarz – Żwawa Ewa; 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na głosowaniu: Marcin Ciurej  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław, Kądziołka Maria 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

działalności MOK w Brzesku. 

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk Poddał pod głosowanie wniosek o  

pozytywne przyjęcie sprawozdania z działalności PiMBP – wniosek 

głosowano: 

Wyniki głosowania: 

Za 18 : Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, 

Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Sproski 

Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia 

Maria, Klimek Leszek, Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof, Chmielarz – Żwawa Ewa; 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na głosowaniu: Marcin Ciurej  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław, Kądziołka Maria 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

działalności PiMBP w Brzesku. 

Ad.13. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że powyższe sprawozdanie 

zostało przesłane radnym w wersji elektronicznej, odbyła się również dyskusja na 

komisjach – poprosił o zadawanie pytań. 

Radny Edward Knaga zwrócił się z zapytaniem do Komendanta Brzeskiej policji  

Mirosława Moryla w sprawie dot.  planowanego powrotu z więzienia mieszkańca 

Miasta Brzeska Pana K. i tym samym zabezpieczenia mieszkańców z tym związanych 
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ponieważ mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, czy ten obywatel może  funkcjonować 

w  społeczeństwie.  

Na przedstawione zapytanie odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji w 

Brzesku Mirosław Moryl. 

W dyskusji omówiono poruszony temat i podjętych przez policje i sąd działaniach w 

taki sposób by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. 

W dalszej dyskusji pytano: 

Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie podejmowanych dodatkowych działań 

przez policję by zapobiec liczbie wypadków drogowych w dni weekendowe od piątku 

do niedzieli bo jak wynika ze sprawozdania policji tych wypadków jest coraz więcej. 

Radny wspomniał również o dyskusji jaka odbyła się na ostatnim zebraniu sołectwa 

Jadowniki gdzie mieszkańcy zwracali uwagę na zbyt dużą prędkość kierowców i 

użytkowników dróg. Mieszkańcy wnioskują o zwiększenie ilości patroli policji min. na 

ul. Podgórskiej by utemperować niektórych nie zdyscyplinowanych kierowców. 

Radny Adam Kwaśniak zawnioskował o częstsze patrole policji rowerzystów na ul. 

Staropolskiej, Starowiejskiej i Małopolskiej w Jadownikach. Bardzo często rowerzyści  

są nie oznakowani i po spożyciu, należy zwrócić na to większą uwagę. Mimo to iż 

prawie codziennie tam są patrole policji nic tam od kilku lat się nie zmieniło. 

Radny Piotr Wyczesany nawiązał w swojej wypowiedzi do ostatnich 

nieszczęśliwych zdarzeń jakie miały miejsce na skrzyżowaniu dróg w Buczu – 

obwodnicy Mokrzysk, gdzie w wypadku drogowym zginęła  młoda mieszkanka Bucza. 

Zapytał, czy policja podjęła jakieś działania by jeszcze lepiej oznakować  powyższe 

skrzyżowanie aby było jeszcze bezpieczniej. 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa podziękowała  za złożone obszerne 

sprawozdanie z działalności policji jak również straży pożarnej oraz za ciężką pracę 

na terenie Gminy Brzesko. Zapytała, jak wynika ze sprawozdania najwięcej 

wypadków drogowych  występuje na ul. Mickiewicza, dlaczego?.  

Radna Anna Lubowiecka poprosiła o częstsze patrole policji na ulicy Parafialnej i 

św. Stanisława w Szczepanowie gdzie motocykliści rozwijają  ogromne prędkości i 

tym samym zagrażają  pieszym i mieszkańcom, szczególnie w soboty i niedziele. 

Radny Leszek Klimek poprosił o kontrole policji w związku z tym, że na zatoczkach 

autobusowych MPK w Jasieniu i innych sołectwach parkowane są samochody i 

kierowcy autobusów  mają utrudniony manewr zatrzymywania się i zabierania 

podróżnych. Myśli, że temat może rozwiązać dzielnicowy. 

Radny Marcin Ciurej jako koordynator MPK  cały czas jest ten temat 

monitorowany, tym bardziej że nie tylko kierowcy ale i pozostali przewoźnicy BUS 

blokują przystanki. Są prowadzone cały czas kontrole UM w tym temacie, są już 
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pozytywne wyniki tych kontroli. Największy problem występuje na przystanku MPK na 

ul. Uczestników Ruchu Oporu. 

 Na wszystkie zapytania radnych szczegółowe wyjaśnienia udzielił Komendant 

Powiatowy Policji w Brzesku Mirosław Moryl. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował za przygotowanie informacji i 

współpracę Straży Pożarnej oraz Policji, życząc tym samym rozsądnej, mądrej i 

efektywnej pracy. 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie przyjęła przedstawione sprawozdania 

z działalności Straży Pożarnej i Policji w Brzesku. 

Na zapytanie radnej Ewy Chmielarz – Żwawa Komendant Powiatowy Policji 

w Brzesku  Mirosław Moryl oraz Zastępca Komendanta PSP Piotr Słowiak 

udzielili  odpowiedzi w sprawie planów w zakresie budowy Komendy Policji i Straży 

Pożarnej w Brzesku koło brzeskiego szpitala.  

Ad. 14.Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko. 

( inf.email) 

Prezentacje  multimedialna na temat jw. przedstawił radnym Dyrektor PUP w Brzesku 

Andrzej Mleczko. 

Pytań radnych brak – Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował za 

kolejny dobry rok współpracy. 

Rada Miejska w Brzesku przyjęła pozytywnie informację nt. aktualnej 

sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko 

 Za wnioskiem głosowano: 

Wyniki głosowania: 

Za 18 : Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, 

Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin,  Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, 

Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, 

Kucia Maria, Klimek Leszek,  Ojczyk Krzysztof, Chmielarz – Żwawa Ewa; 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na głosowaniu: Wyczesany Piotr  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław, Kądziołka Maria 

 



15 | S t r o n a  

 

Ad. 15. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe. ( inf. email) 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że powyższe sprawozdanie 

zostało przesłane radnym w wersji elektronicznej, odbyła się również dyskusja na 

komisjach – pytań radnych brak. 

Rada Miejska w Brzesku przyjęła do protokołu sprawozdanie ze współpracy i 

wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

Ad.16. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2016 r. .( inf. email) 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że powyższe sprawozdanie 

zostało przesłane radnym w wersji elektronicznej, odbyła się również dyskusja na 

komisjach – pytań radnych brak. 

Poddał wniosek o pozytywne jego zaopiniowanie. 

Wyniki głosowania: 

Za 18 : Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, 

Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin,  Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, 

Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, 

Kucia Maria, Klimek Leszek,  Ojczyk Krzysztof, Chmielarz – Żwawa Ewa; 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na głosowaniu: Wyczesany Piotr  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław, Kądziołka Maria 

Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zarządził  30 minutową przerwę w 

obradach. 

Obrady po przerwie 

 

Ad.17. Podjęcie uchwał w sprawach. 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; 

Projekt uchwały wg. załącznika do  protokołu objaśniła Skarbnik Celina Łanocha. 

Pytania  do uchwały zgłosili: 

Radny Piotr Wyczesany zapytał  w sprawie dot. przekazanej darowizny w 

wysokości 10 tysięcy złotych  przez radę rodziców SP w Buczu na zakup tablicy 

interaktywnej  dla SP w Buczu. 
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Radny Krzysztof Stępak zapytał w sprawie kosztów rozbiórki budynku przy ul. 

Czarnowiejskiej. 

Po dyskusji Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt 

uchwały, a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXIX/267/2017  

Wyniki głosowania: 

Za 16 : Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, 

Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, 

Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria Kadziołka, 

Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof,  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 2: Krzysztof Bogusz, Ewa Chmielarz –Żwawa  

Nieobecni na głosowaniu: Leszek Klimek, Adam Smołucha 

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław  

 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/236/2017 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

Pytań Radnych brak. 

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, a 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXIX/268/2017  

Wyniki głosowania: 

Za 17 : Krzysztof Bogusz ,Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, 

Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, 

Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria 

Kadziołka, Wyczesany Piotr, Ojczyk Krzysztof,  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 1: Ewa Chmielarz –Żwawa  

Nieobecni na głosowaniu: Leszek Klimek, Adam Smołucha 

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław  

 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Brzeskiego; 



17 | S t r o n a  

 

Pytań Radnych brak. 

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, a 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXIX/269/2017  

Wyniki głosowania: 

Za 17 : Krzysztof Bogusz ,Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, 

Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, 

Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria Kadziołka, Ewa 

Chmielarz –Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Piotr Wyczesany. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące: 0  

Nieobecni na głosowaniu: Leszek Klimek, Adam Smołucha, Sorys Jarosław  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław  

 projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata na 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z.o.o; 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk przybliżył przebieg dyskusji jaka odbyła się 

na posiedzeniu komisji Gospodarki Komunalnej. Zaproponował wniesienie 

autopoprawki do projektu uchwały o treści: w treść paragrafu pierwszego otrzymuje 

brzmienie; w celu realizacji & 20 ust.5 umowy spółki  RPWiK w Brzesku 

Spółka  z o.o. Rada Miejska upoważnia Burmistrza Brzeska w imieniu 

Wspólnika Gminy Brzesko do udzielania rekomendacji dla kandydata na 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 

W dalszej dyskusji Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił jakie kompetencje 

w sprawie posiada Burmistrz Brzeska oraz przypomniał treść wprowadzonych zmian 

do umowy Spółki , gdzie Gmina Brzesko ma prawo wskazywania  przewodniczącego 

RN. Ta kompetencja w tej uchwale jest scedowana na burmistrza jako na organ 

wykonawczy. Przewodniczący przypomniał procedurę w wyniku której nastąpi wybór 

Rady Nadzorczej Spółki RPWiK.  

Radny Edward Knaga zaproponował o wystąpienie do Biura Prawnego Wojewody 

Małopolskiego o jednoznaczna opinię prawną w sprawie powyższego projektu 

uchwały . 

Przewodniczący Ojczyk odpowiedział, że  projekty uchwał są zaopiniowane przez 

radcę prawnego, nie ma żadnego kłopotu by o taką opinie wystąpić, zresztą radny 

ma również takie prawo. 
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Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa  odczytała projekt uchwały, 

a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXIX/269/2017  

Wyniki głosowania: 

Za 17 : Krzysztof Bogusz ,Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak 

Adam, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Brzyk Franciszek, Sproski 

Kazimierz, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria 

Kadziołka, Ewa Chmielarz –Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Piotr Wyczesany. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące: 1 - Edward Knaga   

Nieobecni na głosowaniu:  Leszek Klimek, Adam Smołucha,  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław  

 

 projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do składu komisji 

opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki 

sportowe; 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk przypomniał, że  na posiedzeniu komisji 

Oświaty zostały zaproponowane do składu powyższej komisji  kandydatury radnych 

Bogusława Babicza i Kazimierza Sproskiego. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie  do składu  komisji.   

Więcej kandydatur brak. 

Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa  odczytała projekt uchwały, 

a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXIX/270/2017  

Wyniki głosowania: 

Za 17 : Krzysztof Bogusz ,Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara,  Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Gawiak Jerzy, 

Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria Kądziołka, Ewa Chmielarz –

Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Piotr Wyczesany, Edward Knaga,  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące: 1– Adam Kwaśniak  

Nieobecni na głosowaniu:  Leszek Klimek, Adam Smołucha,  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław  
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 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Brzesko na lata 2017-2019. 

Pytań radnych brak. 

Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa  odczytała projekt uchwały, 

a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXIX/271/2017  

Wyniki głosowania: 

Za 18 : Krzysztof Bogusz ,Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara,  Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Gawiak Jerzy, 

Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria Kadziołka, Ewa Chmielarz –

Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Piotr Wyczesany, Edward Knaga, Adam Kwaśniak  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące: 0  

Nieobecni na głosowaniu:  Leszek Klimek, Adam Smołucha,  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław  

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad sesji jako pkt.18 podjęcie Apelu w sprawie zmian w ustawie z dnia 

13.10.1995 roku Prawo Łowieckie – kolejne punkty otrzymują kolejna numerację. 

Wyniki głosowania: 

Za 17 : Krzysztof Bogusz ,Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara,  Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Gawiak Jerzy, 

Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria Kadziołka, Ewa Chmielarz –

Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Piotr Wyczesany, Edward Knaga,  

Przeciw: 1 - Adam Kwaśniak  

Wstrzymujące: -0  

Nieobecni na głosowaniu:  Leszek Klimek, Adam Smołucha,  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław  

 

W dyskusji nad treścią powyższego Apelu radna Anna Lubowiecka  zwróciła 

uwagę iż w apelu należy zawrzeć nie tylko kwestie odszkodowań za wyrządzone 

szkody przez dziki  ale również problem zmniejszenia pogłowia dzikiej zwierzyny na 

naszym terenie co wiąże się z bezpieczeństwem. 

Radny Adam Kwaśniak nawiązał do propozycji Apelu z  czerwcowej sesji RM 

2012 roku dot. wypłaty odszkodowań i pomocy finansowej dla mieszkańców z 
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tytułu podtopień w wyniku nawalnego deszczu jaka miała miejsce w dniu 21 czerwca, 

był to apel skierowany do wojewody małopolskiego.  Niestety głosami radnych 

Wspólnoty i PO ten apel został negatywnie zaopiniowany dlatego też postanowił , że 

jeśli takie apele będą przygotowywane też  będzie zawsze przeciw. Mieszkańcy 

miasta w wyniku podtopienia poniesli bardzo duże szkody i nie mogą uzyskać 

żadnego odszkodowania dlatego, że państwo postanowili przeciwko zagłosować. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił jakie przepisy określają uzyskanie 

odszkodowania. W sprawie dzikiej zwierzyny spotykamy się regularnie, sytuacja taka 

występuje od wielu lat i robimy  wszystko by temu zapobiec. 

Radny Krzysztof Bogusz przybliżył założenia prawa łowieckiego dot. odstrzału 

dzików . Po stronie UM jest kilka możliwości dot. zwiększenia ilości odstrzału dzików 

jak również występowanie cyklicznie  w tej sprawie o kolejny odstrzał redukcyjny. 

Gdyby to było robione systematycznie to zapewne problem dzików byłby nieco 

mniejszy. 

Sekretarz Stanisław Sułek zgłosił autopoprawkę do treści Apelu , proponuje 

dopisać  dodatkowy jeden akapit na pierwszej stronie Apelu o brzmieniu: „ Powyższy 

problem spowodowany jest dużą ilością dzików i innej zwierzyny łownej , 

spowodowane działania powinny zatem spowodować zwiększony Powyższy problem 

spowodowany jest dużą ilością dzików i innej zwierzyny łownej. Podejmowane 

działania powinny zatem spowodować zwiększony pozysk dzików i ograniczenie ich 

ilości.  

Radny Jarosław Sorys zwrócił uwagę, że w powyższym apelu odnosimy się tylko 

do upraw rolnych ale są jeszcze uprawy nie rolnicze i takie przypadki ich niszczenia  

miały miejsce w ostatnim czasie na terenie sołectwa Jadowniki, o czym głośno mówili 

na zebraniu wiejskim mieszkańcy. Były zniszczone ogrodzenia i ogródki przydomowe 

a odszkodowanie tego nie obejmuje. Dziki spacerują  środkiem wsi, w biały dzień 

dlatego należałoby zawrzeć w tym apelu również możliwość uzyskania 

odszkodowania w uprawach nierolniczych. Problem jest i niebezpieczeństwo dla 

mieszkańców również, dlatego podjęcie Apelu jest jak najbardziej stosowne tylko 

byśmy w nim zawarli wszystko co jest potrzebne. 

Radny Adam Kwaśniak zwrócił uwagę, że apel z czerwca 2012 roku był po to by 

pomóc mieszkańcom, a konsekwencje nie podjęcia tego apelu były takie, że 

faktycznie mieszkańcy nie uzyskali żadnej pomocy z województwa, a 

prawdopodobnie gdybyśmy się o to starali to taka pomoc by była. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka przybliżył jakie obowiązywały wówczas przepisy  

i jak  pracowały  komisje szacujące straty w ówczesnym czasie, wiele gmin starało 

się o odszkodowanie jednak go nie uzyskało. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – przypomniał, że osobiście głosował za 

przyjęciem wspomnianego apelu, nie został on wówczas przyjęty z przyczyn dla 
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niego nie zrozumiałych bo to było przecież dla ludzi. To radni podjęli taką decyzję, 

jeżeli jest potrzeba to apel dot. dzików należy podjąć. 

Sekretarz Stanisław Sułek zaproponował kolejną autopoprawkę do Apelu o treści: 

„Równie ważnym problemem są szkody spowodowane przez dziki na terenach 

nierolniczych i w przydomowych ogrodach.”  

Radny Krzysztof Stępak – stwierdził, że bardzo ważną kwestią jest 

bezpieczeństwo mieszkańców i należy taki zawrzeć zapis w apelu. 

Radny Krzysztof Bogusz – odniósł się do kwestii pracy myśliwych i prowadzonego 

przez nich odstrzału dzików. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka -  przypomniał, że sukcesywnie co roku 

organizowane są spotkania sołtysów z przedstawicielami kół łowieckich i wszystkie 

tematy można z nimi wówczas przedyskutować. My nie bronimy kół łowieckich, cały 

czas mamy pewne zastrzeżenia które im przedstawiamy. Winniśmy się starać zrobić 

wszystko by wszelkimi siłami podnieść bezpieczeństwo mieszkańców. 

W tym miejscu Sekretarz Stanisław Sułek odczytał treść projektu Apelu wraz z 

propozycją autopoprawek. 

Za przyjęciem Apelu jak wyżej głosowano: 

Wyniki głosowania: 

Za 17 : Krzysztof Bogusz ,Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara,  Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Gawiak Jerzy, 

Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria Kadziołka, Ewa Chmielarz –

Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Piotr Wyczesany, Edward Knaga,  

Przeciw: 1- Adam Kwaśniak 

Wstrzymujące: 0  

Nieobecni na głosowaniu:  Leszek Klimek, Adam Smołucha,  

Nieobecny na sesji: Góra Stanisław  

Apel Nr XXXIX/3/2017 

w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 13 października 1995r. – Prawo 

łowieckie. 

Ad.19 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ad.20. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek 

pomocniczych Gminy. 
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Odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka: 

Odp. J. Sorysowi:  

 w sprawie wycięcia drzew na ulicy Podgórskiej - zostaną podjęte działania w 

najbliższym czasie po uzyskaniu zezwoleń; 

 w sprawie poszerzenia ulicy Szkolnej-  zostanie zlecone wykonanie koncepcji 

poszerzenia tej drogi i geodezyjne wyznaczenie szlaku drogi która należy do 

gminy; 

 zostanie przygotowane wystąpienie do WZZiMW w sprawie ul. Grodnej - w 

tym temacie już wielokrotnie  były kierowane pisma. Zawsze były tutaj 

problemy ponieważ brakowało środków finansowych na te zadania, 

dotychczas te działania zaowocowały tym, że udało się opracować 

dokumentacje co jest bardzo ważne. Planowane są do wprowadzenia zmiany 

w prawie, które uporządkowałyby temat gospodarki wodnej.  

  Dot. poszerzenia drogi przy potoku Grodna u źródła – jest to problem szerszy  

ponieważ droga jest podmywana i nie obiecuje, że ten problem uda się 

załatwić; 

 Dot. budynku DL w Jadownikach - po powrocie pracownika do pracy zostaną 

oszacowane koszty  mycia i konserwacji elewacji na budynku DL w 

Jadownikach i te prace zostaną wykonane; 

 Dot. wystąpienia do GDDKiA w sprawie zabezpieczenia wjazdu przy OSP w 

Jadownikach oraz zbierania skoszonej trawy na poboczach - zostanie 

wystosowane pismo w tej sprawie w najbliższym czasie; 

Odp. radnej E. Chmielarz – Żwawa – zostanie wystosowane pismo do właściciela 

przedmiotowej działki o przycięcie drzew na działce oraz regularne ich przycinanie. 

Odp. Radnemu P.Wyczesany w sprawie budowy drogi i wspólnego stanowiska 

gmin skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego aby jeszcze raz procedować decyzję 

środowiskową w takim zakresie by ograniczyć koszt tego zadania. Rozważaliśmy 

różne warianty, a dla nas najważniejszą rzeczą jest to by ta droga przebiegała przez 

tereny Gminy Brzesko tak jak było planowane. Są pewne alternatywne rozwiązania, 

które trochę powinny ograniczyć koszty budowy. 

Odp. Radnemu B. Babiczowi – dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 

w najbliższym czasie ten temat zostanie  przedstawiony do opinii komisji, obowiązuje 

również w tym temacie uchwała RM. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odniósł się do wyceny budynku i organizacji 

przetargu na sprzedaż tej części nieruchomości.  

Odp. Radnemu A. Kwaśniakowi- temat  przystanku na ul.Głowackiego i 

Bernackiego był wielokrotnie poruszany w GDDKiA. Jeśli taki przystanek tam ma 
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powstać to należałoby wykupić grunt od GD i we własnym zakresie wykonać zatokę i 

przystanek. Są to koszty i nie wie, czy akurat teraz gminę na to stać tym bardziej, że 

warunki w tym zakresie są rygorystyczne. 

Odp. Radnej A. Lubowieckiej – prace remontowe dróg zostały już rozpoczęte i w 

najbliższych dniach zostaną wykonane również w miejscowości Szczepanów. 

Odp. Radnemu G. Kolbuszowi – ponownie wystąpimy do właściciela bocznicy 

kolejowej o  uporządkowanie terenu. 

 

Ad.21 Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Edward Knaga – odniósł się do artykułu w Gazecie Krakowskiej gdzie jest 

poruszana kwestia Gminy Brzesko przez Pana Cz.K. Nie zgadza się z zawartymi tam 

stwierdzeniami – prosi o wypracowanie przez RM odpowiedniego stanowiska w tym 

temacie. 

W krótkiej  odpowiedzi Przewodniczący RM stwierdził, że wierzy w rozsądek 

mieszkańców w tym temacie. Ponadto zapytał Burmistrza w sprawie dot. powołania 

na stanowisko Dyrektora PiMPB w Brzesku obecnej Pani dyrektor. 

Głos zabrał Pan B.S. przedstawiciel „ N.” w Brzesku, który zaproponował i 

przedstawił radnym projekt dokonania zmiany w Statucie Brzeska dot. paragrafu 24 

regulaminu RM pkt.8 , który mówi o tym kto może składać projekty uchwał. 

Przytoczył treść tej zmiany i jaki jest jej cel tj. poszerzenie inicjatywy obywatelskiej i 

przekazanie większych uprawnień mieszkańcom. Przekazał radnym wersję papierową 

proponowanych zmian, poprosił o zajęcie się tym projektem w najbliższym czasie . 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odpowiedział, że przyjdzie na pewno 

stosowny czas kiedy dojdzie do pracy nad zmianą statutu  i radni się również nad tą 

propozycją się  pochylą. Zebrania wiejskie i ZO mają inicjatywę uchwałodawczą i nie 

potrzeba nawet 100 głosów by była inicjatywa uchwałodawcza zachowana. W tym 

wypadku umocowanie mieszkańców jest dość mocne, takie zapisy  funkcjonują już 

dość długo. Inicjatywę uchwałodawczą ma każdy radny jednoosobowo. Projekt został 

złożony i radni na pewno pochylą się nad tym projektem. 

 

Ad.22. Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk zamknął obrady 

XXXIX sesji RM w Brzesku zwołanej na dzień 30 maja 2017 r.  
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Obrady trwały od godz.10.00- 15.25 

Pełna treść dyskusji stanowi załącznik do protokołu( płyta CD)i znajduje się w aktach 

Biura Rady. 

 

Przewodniczący RM w Brzesku  

mgr Krzysztof Ojczyk  

 

 

 

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 


