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P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2016 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

27 kwietnia 2016 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko 

Obradom XXIV 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. SPROSKI KAZIMIERZ, 

19. STĘPAK KRZYSZTOF 

20. SORYS JAROSŁAW, 

21. WYCZESANY PIOTR. 
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Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady  

XXIV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana 

Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, Wiceburmistrza Brzeska Jerzego Tyrkiela, Skarbnik 

Gminy Celinę Łanochę, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz wszystkich zaproszonych 

gości. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych.  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 29 lutego 2016  

i 30 marca 2016 r. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne  

i międzysesyjne. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

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

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

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

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

12. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2015r. 

(Inf. Email). 

13.Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Brzesko za rok 2015 – bieżąca informacja nt. 

obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 

(Inf. Email). 

14.Informacja Prezesa Spółki BZK na temat przygotowania Spółki do przetargu na odbiór 

odpadów komunalnych. 
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15.Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie. (Inf. Email). 

16.Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2015 oraz zamierzenia na rok 

2016. (Inf. Email) 

17.Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

2)  regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko; 

3)  zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach; 

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 protokołów z sesji odbytych w dniach 29 lutego 2016  

i 30 marca 2016 r. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie kolejno protokoły: 

- z dnia 29 lutego 2016r. głosowano: 20 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

- z dnia 30 marca 2016r. głosowano: 20 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

Ad. 4 Interpelacje Radnych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz zgłosiła jedną interpelacje: 

Zwracam się z prośbą o nawiezienie i utwardzenie kamieniem ulicy Niwa i przedłużenie ulicy 

Trakt Królewski w Mokrzyskach. Ze względu na bardzo duże ubytki i dziury w drodze, bardzo 

trudna jest przejezdność. Mieszkańcy tychże ulic zdają sobie sprawę z tego, iż nie mogą 
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liczyć w najbliższej przyszłości na nakładki asfaltowe, więc bardzo proszę o przychylenie się 

do tego wniosku. 

Radny Krzysztof Bogusz zgłosił następujące wnioski i zapytania: 

- apel mieszkańców w sprawie parkingu. Podczas remontu linii kolejowych w Sterkowcu 

zmniejszyła się znacząco liczba miejsc parkingowych, zdewastowane jest ogrodzenie. Prosił o 

interwencję, aby przywrócić do odpowiedniego stanu parkingu.  

- remont chodnika na ul. Sosnowej w Sterkowcu; 

- remont ul. Tarnowskiej w Sterkowcu, droga uszkodzona poprzez modernizacje linii 

kolejowych; 

Radny Grzegorz Kolbusz złożył następujące interpelacje: Szanowny Panie Burmistrzu 

zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do 

uregulowania stanu prawnego ulicy Wincentego Zydronia. Szanowny Panie Burmistrzu proszę 

serdecznie o przygotowanie uchwały, która umożliwi zwolnienie mieszkańców ulicy Armii 

Andersa z opłat przy wyrabianiu nowych dokumentów (np. w formie dotacji celowej dla 

powiatu na pokrycie kosztów zmian tych dokumentów). Szanowny Panie Burmistrzu trzecia 

moja interpelacja będzie dotyczyła spółki MPEC, ponieważ jestem poważnie zaniepokojony 

sygnałami, jakie docierają do mnie od mieszkańców gminy, a dotyczących bezpośrednio 

decyzji podejmowanych przez osoby zarządzające spółką. W pierwszej kolejności chciałbym 

dowiedzieć się, w jaki sposób został wybrany nowy dyrektor techniczny? Czy był 

przeprowadzony konkurs na to stanowisko? Dlaczego akurat teraz zostało utworzone takie 

stanowisko? Czy było to podyktowane tym, że występowały problemy techniczne, z którymi 

dotychczasowa kadra nie dawała sobie rady? Jakim doświadczeniem w zakresie 

ciepłownictwa może poszczycić się nowy dyrektor? Druga sprawa jaka budzi mój niepokój 

jest wyjazd dużej części pracowników na „XXIII Wiosenne Spotkanie Ciepłowników” do 

Zakopanego, trwającego od 25 do 28 kwietnia. Na poprzednich spotkaniach, wg moich 

informacji, wystarczająca była obecność wiceprezesa, a obecnie prezesa zarządu, natomiast 

teraz uczestniczy w nich aż dziewięć osób. Dla porównania: MPEC Rzeszów ma czterech 

przedstawicieli, MPEC Przemyśl trzech, Politechnika Śląska jednego, Politechnika Warszawska 

trzech, a TAURON pięciu. Zauważyć należy, że koszt wyjazdu jednej osoby może wynosić 

nawet kilka tysięcy złotych. Chciałbym dowiedzieć się, ile kosztował ten wyjazd oraz dlaczego 
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nie została tam wysłana jedna, dwie osoby, które później zdobytą wiedzę mogłyby przekazać 

wszystkim pracownikom?  

Ad.5 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne  

i międzysesyjne. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, złożył sprawozdanie. (Stanowi załącznik do 

protokołu.) Uwag brak.  

Ad. 6 Zapytania Radnych. 

Radny Stanisław Góra, ponowił zapytanie z miesiąca luty br.  ponieważ znów wywożona 

jest ziemia na działce gdzie znajduje się stacja monitoringu poziomu rzeki Uszwicy, jest to 

przy drodze do Nowego Sącza. Psuje to efekt wizualny oraz utrudnia to mieszkańcom 

wyjeżdżającym z Poręby Sypytkowskiej w widoczności ruchu. Poprosił o ponowną 

interwencję w tej sprawie.  

Radny Bogusław Babicz, zapytał o zjazd z autostrady, który jest już na ukończeniu od  

ul. Gajowej do ul. Kościuszki. Kiedy planowane jest włączenie tego odcinka ruchu? Zapytał 

czy jest planowane dalsze przedłożenie drogi ekspresowej do Nowego Sącza?  

Radny Adam Smołucha, poprosił o podjęcie działań w sprawie muru (parkanu) Cmentarza 

Żydowskiego w Brzesku. Część muru odpada na chodnik co stanowi niebezpieczeństwo  

i zagrożenie dla pieszych.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, zgłosiła uwagi do sprawozdania Burmistrza 

Brzeska. W punkcie 19 jest w inwestycjach „Przebudowa drogi ul. Dobrego Pasterza  

w Mokrzyskach” zapytała na sesji, kiedy zostanie uzyskane pozwolenie na budowę tej drogi, 

odpowiedziane zostało, że został złożony wniosek. Zapytała czy w sprawozdaniu jest w błąd 

w dacie, czy ktoś wcześniej mówił nieprawdę jak pytała o tą przebudowę. Na sesji w marcu, 

na sesji w styczniu pytała w tej sprawie to udzielona odpowiedź została, iż zostało złożone  

w starostwie, a w ostatnim sprawozdaniu, jest napisane, że 8 kwietnia zostało złożone. 

Proszę o odpowiedź w tej sprawie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie budynku starej poczty, czy 

urząd wystąpił do Wojewody w sprawie zmiany umowy na ten budynek, aby można było go 

zbyć bądź na inne cele?. Następnie zawnioskował, by Burmistrz Brzeska dostarczył kopie 
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umów gminnych spółek komunalnych (MPK, BZK, MPEC, MZGM) w niezwłocznie do Biura 

Rady z uwagi m.in. na bałagan prawny spółki RPWIK.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział radnej Ewie Chmielarz. Na pewno 

nie było intencją wprowadzenia w błąd, często następuje tak, że składane zostają wnioski  

o pozwolenia do starostwa a następnie odsyłają do uzupełnień.  

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, odpowiedział, że wniosek został złożony do starostwa  

i czekają na wydanie decyzji. Jeżeli był zapis że „zostanie złożony” tzn. że sprawozdanie było 

napisane przed złożeniem wniosku. Obecnie czekają 30 dni na zajęcie stanowiska.  

Ad. 7 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Brak zapytań.  

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

Radny Krzysztof Bogusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Prawa  

i Porządku.   

Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Finansowej.  

Radny Bogusław Babicz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu.  

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

Społecznej i Rodziny;  

Ad. 9 Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

Sprawozdanie (jak niżej) za okres od 11 lutego 2016r. złożył Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko Michał Migda.  
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Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

dotyczącej sposobów działalności Młodzieżowej Rady Gminy na rzecz młodych ludzi. 

Udział radnych w szkoleniu „Liderzy młodzieżowi w procesie zmiany rówieśniczej". 

Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej dla młodzieży, który rozpocznie się od 7 maja 2016 r. 

Nawiązanie współpracy z panią poseł na Sejm Józefą Szczurek-Żelazko. 

Nawiązanie współpracy z Zarządem osiedla Okocimskie: udział wspólnie z mieszkańcami 

osiedla w Dniu Ziemi, zorganizowanie zawodów sportowych dla młodzieży i seniorów 

podczas akcji powitania lata. 

W trakcie realizacji pozostają następujące działania, które zostaną przeprowadzone do końca 

bieżącego roku szkolnego: 

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na LOGO MRG wśród młodzieży szkolnej. 

Opracowanie ulotki informacyjnej na temat uroczystości i różnych imprez organizowanych  

w Brzesku podczas wakacji.  

Nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Gnojnik w celu zorganizowania akcji 

charytatywnej dla ucznia, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu.  

Radny Adam Smołucha, wyraził zdanie, że z przyjemnością wysłuchał sprawozdania. 

Życzył dalszych sukcesów ale dodał, żeby nie zapominali, że najważniejsze jest zdobywanie 

wiedzy.  

Wiceburmistrz Brzeska Jerzy Tyrkiel, pogratulował wystąpienia Przewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Gminy. Zapewnił wsparcie gminy oraz wparcie przede wszystkim 

wydziału edukacji, kultury i sportu.   

Ad. 10.Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od  

ostatniej sesji. 

Radny Jarosław Sorys, zapytał, że w dniu 18 kwietnia br. Burmistrz Brzeska odbył wizytę  

w Urzędzie Wojewódzkim, czy są jakieś deklaracje w sprawie potoku Grodna. Wiemy, że 

prawo wodne ma się zmienić w najbliższym czasie, może się okazać, że cieki wodne łącznie z 

naszą Uszwicą czy Grodną, będą w zarządzie spółki o nazwie „Wody Polskie” gdzie pieczę 

będzie mieć nad tym Wojewoda. Mogą zostać wrzucone do jednego worka z takimi rzekami 
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jak Dunajec, czy Wisła to będzie ciężka konkurencja otrzymać środki. Zapytał, czy coś udało 

się ustalić oraz poprosił aby to dopilnować wspólnie tej sprawy.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że taka działania cały czas podejmuje, 

efektem tego była właśnie ta dokumentacja. W ostatnim czasie odbył spotkanie  

z Wicemarszałkiem Kozakiem oraz z Dyrektorem Borowskim, rozmawiał na ten temat. Prosił 

by to zadanie było uwzględnione jeszcze w tym roku. Będzie to zależeć na pewno od 

przydziału środków przez Wojewodę.  

Radny Adam Kwaśniak, zapytał i zwrócił uwagę w sprawie wizyty Burmistrza w zarządzie 

PKP w Krakowie. Zapytał jakie są ustalenia. W dniu 30 marca 2015r. na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników MPEC w Brzesku podjęto uchwały odnośnie zmiany zapisów, lecz 

nie wie jakie były poprzednio zapisy a na jakie zamieniono.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że sprawy idą w dobrym kierunku. 

Grunty, które zajmuje złomowisko są trudne do pozyskania na budowę parkingu lecz 

działania i dobra wola wszystkich instytucji tj. Starostwa, Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminy 

aby skomasować ten teren. PKP też ma oczekiwania względem Gminy, więc tu musimy te 

działania musimy wspólnie rozstrzygnąć.  

Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany, zapytał w sprawie spółki MPEC. Odczytał treść 

zmiany używania nazwy spółki MPEC. Zapis jest według radnego zły ponieważ spółka 

musiała by używać dwóch nazw spółki. Słowo „oraz” nie jest trafnym wyrazem w tym 

zapisie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że należy to zmienić na słowo „lub”.  

Ad 11.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 12. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2015r. 

(Inf. Email). 
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że sprawozdanie zostało 

szczegółowo omówione na komisjach. W związku z tym zaproponował radnym czy mają 

pytania do sprawozdawania, aby nie omawiać go ponownie.  

Pytania do sprawozdania: 

Radny Jarosław Sorys, zapytał jak przebiega w naszej gminie realizacja programu 500+. 

Czy zostały stworzone nowe etaty? 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka- Paryło, udzieliła odpowiedzi- realizacja przebiega 

sprawnie, wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia, wydłużone zostały godziny pracy a w 

soboty odbywały się dyżury oraz w sołectwach gminy. Wnioski również można wysyłać 

elektronicznie. 1688 wpłynęło wniosków, w tym 416 elektronicznie. Od 28 kwietnia zostaną 

już pierwsze wypłacane świadczenia. Dziennie wpływa około 50 wniosków. W kwestii 

dodatkowych etatów-opiera się na pracownikach, którzy pracują już przy świadczeniach 

rodzinnych. Zatrudniła jedynie jedną osobę do pomocy a jedną z Urzędu Pracy w ramach 

odbycia stażu. Budżet jakim dysponowała w 2015 roku to 12, 5 miliona złotych, w tym roku 

może się podwoić ze względu na nowe świadczenia.  

Radny Adam Smołucha, wyjaśnił, że Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej ciągle 

dochodzą nowe zadania a już ma ich sporo. Dodał, że warunki lokalowe, jakie są wymagają 

gruntownej modernizacji. Życzył Dyrektor, aby szybko nastąpiła taka modernizacja.  

Wiceburmistrz Brzeska Jerzy Tyrkiel, podziękował za ciepłe słowa w imieniu Burmistrza 

Brzeska wobec dobrej pracy MOPS. Wyjaśnił, że ma przyjemność współpracować 

bezpośrednio z Panią Dyrektor oraz pracownikami i również chwali sobie współpracę. 

Zapewnił, że udziela i udzielać będą wsparcia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 

Zapewnili dodatkową lokalizację MOPS w centrum miasta, przy ul. Kościuszki.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest obecnie zadowolony z 

pracy MOPS, trzyma Wiceburmistrza za słowo co do warunków bytowych pracowników jak  

i obsługi petentów. Ma nadzieje, że wstępne uzgodnienia zostaną niebawem sfinalizowane. 

Następnie zaproponował, aby podjąć pozytywną opinię.  

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie  

z funkcjonowania MOPS za 2015 rok.  
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Ad 13 Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Brzesko za rok 2015 – bieżąca 

informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania 

odpadami w Gminie Brzesko. (Inf. Email). 

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Danuta Zięba, przedstawiła stan gospodarki 

odpadami w Gminie Brzesko. (Informacja ta stanowi załącznik do protokołu).  

Pytania: 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał, że obecnie jest jeden zakład 

przetwarzania odpadów w sposób mechaniczno-biologiczny. Zapytał czy jest ogłaszany 

przetarg na odbiór tych odpadów, czy jest ten jeden tzw. RIPOK?! Stwierdził, że jest blokada  

konkurencyjności. Chcielibyśmy mniej zapłacić, lecz z punktu widzenia prawa jest to dla idei 

robiony przetarg i proforma, gdzie musimy się podporządkować, cenowo i organizacyjnie. 

Następnie zapytał kto za ten stan odpowiada?  

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Danuta Zięba, odpowiedziała, że w ustawie 

jest zapis, iż odpady muszą być przekazywane w regionie. Takie regiony tworzy Marszałek 

Województwa w planach gospodarki odpadami. Natomiast ustawa o porządku i czystości 

zobowiązuje firmy,  które odbierają odpady muszą przekazywać je od RIPOK-ów. Obecnie 

trwają prace nad aktualizacją planów gospodarki odpadami województwa małopolskiego na 

lata 2016-2022 z perspektywą do roku 2028.  

Radna Anna Lubowiecka, zapytała w sprawie odpadów wielkogabarytowych. Czy będą 

inne sposoby podejmowanie dotyczące odbiorów tych odpadów, by uniknąć zabierania tych 

odpadów przez złomiarzy.  

Odpowiedziano, iż na komisjach oraz przy podejmowaniu uchwały zostało, iż odpady 

wystawia się do granic nieruchomości przy drodze publicznej. Natomiast ograny ścigania czyli 

Policję będą zawiadamiać, że w danym dniu będzie zbiórka z prośbą o patrol, by nielegalna 

zbiórka nie miała miejsca.  

Ad 14.Informacja Prezesa Spółki BZK na temat przygotowania Spółki do 

przetargu na odbiór odpadów komunalnych. 

Prezes Spółki MPK Janusz Filip, dokonał omówienia sytuacji Brzeskich Zakładów 

Komunalnych.  
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Spółka jest przygotowana do przetargu w Gminie Brzesko dysponuje sprzętem, 

pracownikami. Obecnie wygrali przetarg w Gminie Dębno na okres 2 lat. Omówił zakres prac 

spółki w Gminie Brzesko. Wyjaśnił, że jesienią 2015r. brał udział w przetargu w Szczurowej i 

Borzęcinie, lecz wygrała firma z Kielc. Następnie udzielił odpowiedzi na zadane pytania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zaproponował o podjęcie apelu o zmianę granic 

RIPOK-ów. Poinformował, że po komisji zaproponowany był wniosek o podjęcie takiego 

apelu. Wyjaśnił, że kierownik Biura Gospodarki Odpadami przygotowała taki apel na 

dzisiejszą sesję. Dokonał odczytania treści apelu oraz poddał pod głosowanie. Głosowano 

19 za, jednogłośnie.  

Apel w sprawie wystąpienia do Sejmiku i Marszałka Województwa Małopolskiego 

W związku z trwającymi pracami nad Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Małopolskiego na lata 2016-2022 z perspektywą do roku 2028, Rada Miejska w Brzesku 

zwraca się z wnioskiem do Marszałka Województwa Małopolskiego i  Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Małopolskiego o przeanalizowanie możliwości zmiany obecnych granic 

Regionu Tarnowskiego Gospodarki Odpadami.  Dla Regionu Tarnowskiego Gospodarki 

Odpadami do którego przypisana jest Gmina Brzesko, uchwałą Nr LIII/834/14 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie 

wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” określono dwie 

instalacje regionalne do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, którymi są:-

  Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie ul. Cmentarna 

31; - Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów Trans –

Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Odległa 8, Zakład mechaniczno –

biologicznego przetwarzania odpadów położony ul. Cmentarna 20A. Instalacją, która 

dominuje w Regionie w związku z mocą przerobową jest instalacja  do mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów Trans –Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. 

Cmentarna 20A.  Sytuacja ta powoduje, iż  

w Regionie tarnowskim brak jest konkurencyjności, co do wyboru instalacji, a tym samym 

cena za 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, może być wysoka.  Wobec powyższego, 

zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o zmianę granic  Regionu Tarnowskiego 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w taki sposób, aby w Regionie mogły znajdować się 

więcej niż dwie Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, co nie tylko 
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zwiększy konkurencję w dostępie do usług gospodarowania  odpadami komunalnymi, ale 

może spowodować iż cena za 1 Mg odpadów będzie niższa. 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie  

stanu gospodarki odpadami Gminy Brzesko za rok 2015.  

Ad 15.Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.  

(Inf. email).  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, poinformował, że na komisjach temat został 

omówiony. Następnie przedstawił najważniejsze informacje, które zostały zawarte 

w sprawozdaniu.  

Radny Krzysztof Bogusz zapytał w sprawie stanu budynku OKS. Budynek ma poważne 

uszkodzenia, czy będą wyciągnięte konsekwencje wobec poprzedniego zarządu iż dopuścił 

się do zniszczenia budynku.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że co roku pewien zakres prac 

remontowych był wykonywany na tym obiekcie. Wyjaśnił, że jeśli rzeczywiście pewne celowe 

zniszczenia powstały, wystąpi do zarządu klubu, aby sprawy zostały wyjaśnione.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w jaki sposób wydział będzie 

kontrolował wydatkowanie środków na sport?. Czy środki finansowe są wydawane zgodnie z 

założeniami jakie były przyjęte?. Czy młodzież i dzieci będą weryfikowane czy biorą udział w 

zajęciach?. Wyjaśnił, że zanim powstanie nowy regulamin, należy najpierw zbadać stan 

faktyczny.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak poinformował, że na bieżąco będą kontrować. 

Opracowali już harmonogram kontroli. Przede wszystkim czy obecny jest trener, ile dzieci, 

uczniów bierze udział w tych zajęciach, terminowość zajęć i będą porównywać z tym co 

zostało przedstawione w ofercie. Poinformował, że będzie to podstawą do następnego 

naboru ofert.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy istnieje taka potrzeba utworzenia 

ligi lub sekcji kręglarskiej do 18 roku życia?.  
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Waldemar Pytka BOSiR Brzesko, obecnie jest sekcja typowa dla dzieci i młodzieży. 

Dofinansowanie możliwe jest tylko do wieku gimnazjalnego a potem te dzieciaki zostają 

same. Stwierdził, że jest za tym aby utworzyć sekcję dla młodzieży starszej.  

Radny Bogusław Babicz, wyraził zdanie, że należy rozważyć możliwość aby utworzyć 

jedną sekcje, by nie odbierać sobie środków finansowych ponieważ nie są zbyt wielkie. 

Porozumieć się ze stowarzyszeniem TKKF „Sokół”. Pozwoli to na podniesienie poziomu 

szkolenia oraz osiąganie lepszych wyników. Poinformował, że na najbliższej komisji oświaty 

planuje objazd obiektów sportowych, które są administrowane przez BOSiR.  

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w sprawie pozyskania środków w konkursach 

organizowanych przez Urząd Marszałkowski dot. pokrycia kosztów nauki pływania dzieci. 

Dodał, że w okolicznych gminach skorzystali z tego programu. Zapytał również czy są 

czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na kluby sportowe.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że Biuro Funduszy Europejskich 

informuje o wszystkich możliwościach pozyskania środków. Dodał, że łatwiej jest pozyskać 

środki jeśli gmina jest typowo wiejska niż taka jak nasza gmina miejsko-wiejska, łatwiej jest  

z kwalifikacją.  

Radny Stanisław Góra, wyjaśnił, że składane wnioski indywidulanie przez kluby lokalne do 

funduszy unijnych na działalność sportową zarówno na poziomie starostwa jak i Urzędu 

Marszałkowskiego mają nikłe szanse na przebicie się to jest fakt, który jest potwierdzony 

przez lokalne kluby.  

Radny Krzysztof Stępak, wyjaśnił, że kręgielnia organizuje każdego roku zawody na skale 

Polski. W tym roku odbędą się Mistrzostwa Polski do pełnych par i tandemów.  

Waldemar Pytka BOSiR Brzesko, wyjaśnił sprawę zorganizowania i spraw 

organizacyjnych Grand Prix Polski na kręgielni.  

Radny Adam Smołucha, poinformował o wniosku z posiedzenia komisji zdrowia  

o interwencję w sprawie nieużywanego kortu do tenisa przy Szkole Podstawowej Nr 2  

w Jadownikach. Kort ten niszczeje jest nieużytkowany, miejsce które mogło by służyć 

dzieciom tym bardziej, że będzie przeniesione przedszkole, więc tej przestrzeni dla dzieci 

będzie więcej. ma nadzieje, że znajdą się środki na remont tego boiska.  



Strona 14 z 24 

 

Ad. 16.Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2015 oraz 

zamierzenia na rok 2016. (Inf. Email) 

Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, rozdał śpiewniki wydane  

z okazji dnia 3 Maja. Poinformował, że prosi o zadawanie pytań. Radni omówili ten temat na 

komisjach i otrzymali wersje pisemną.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy zgodnie z wnioskiem komisji 

przygotowany został stosowny list intencyjny, który został by doręczony w maju do Wójta 

Gminy Żurawica, przedstawienie szerokiej oferty współpracy z tą gminą. 

Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, odpowiedział, że czeka na 

decyzję Burmistrza Brzeska. Nie jest dla niego problemem przygotowanie takiego listu. 

Wyjaśnił, że mają wspaniałą współpracę z Batalionem 21 Brygadą w Żurawicy oraz trzema 

miastami zagranicznymi. Dodał, że nie wie skąd wyszedł taki pomysł, aby zawrzeć pisemną 

umowę partnerską z Gminą Żurawicą. Uważa, że na tym etapie by pozostał z jednostką 

wojskową.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że ta współpraca partnerka między  

jednostką wojskową w Żurawicy doszła do tego momentu, iż w ubiegłym roku podczas 

wizyty na pikniku wojskowym w Mokrzyskach padła oficjalna wola chęci współpracy zarówno 

przez Wójta jak i mieszkańców. Wspólne korzenie, wspólna historia i grzechem zaniechania 

by było to, aby nie skorzystać z otwartości chęci i życzliwości tamtego społeczeństwa. Nie 

przyjmuje argumentu Kierownika Krzysztofa Bigaja, oczekuje odpowiedzi od Pana Burmistrza 

zgodnie z wnioskiem podjętym przez komisje o przygotowaniu listu intencyjnego o 

współpracy. Dodał, że wola radnych jest jednoznaczna.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że kontakty między tymi gminami 

rozwijają się pozytywnie. Trzeba je dalej rozwijać a przyjdzie stosowany moment na zawarcie 

takich porozumień. Był w Żurawicy, na pokazach w samej gminie nie był i wydaje się, że 

należało by te kontakty ożywić i zastanowić się nad podpisaniem wówczas takiej umowy. 

Dodał, że na dzień dzisiejszy są tylko kontakty z jednostką wojskową. Należy sprawdzić 

wszystkie aspekty i jakie korzyści dla całej społeczności gminy taka może przynieś. 

Stwierdził, że chciałby nawiązać współprace na pomorzu ponieważ tamte rejony różnią się 

przede wszystkim krajobrazowo, kulturowo bogate w inne atrakcje. Wyjaśnił, że nie jest 

przeciwny takiemu wnioskowi.  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że Pan Wójt Żurawicy osobiście z nim 

w rozmowie wyrażał szczerą wolę podjęcia takiej współpracy i taką propozycję ustnie na 

ostatnim pikniku w Mokrzyskach deklarował. Jeśli mamy czekać na właściwy moment to jest 

właśnie ten czas, dodał Przewodniczący Rady.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że jak będzie się widział w tym 

roku z Wójtem Żurawicy porozmawia z nim na ten temat, omówią szczegóły. Nie chce 

pochopnych ruchów wykonywać.  

Radna Anna Lubowiecka, skoro Pan Wójt Gminy Żurawica deklarował wolę współpracy to 

ona spodziewała by się takiego listu intencyjnego ze strony Gminy Żurawicy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że to jest nieładne odbijanie piłeczki. 

Pan Wójt osobiście przyjechał, w imieniu społeczności lokalnej wypowiedział się, odczytał 

stosowny list od mieszkańców i od siebie, czy można coś więcej?! Po pikniku była jeszcze 

wymiana korespondencji. Z całą pewnością nie ma przeszkód, aby podjąć taką współpracę 

nie potrzeba żadnych aktów prawnych.   

Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, wyjaśnił, że jest 

zwolennikiem pewnego formalizmu. Podpisano umowy z Langeleneslingien, Sovatą. Były 

spotkania Panów Burmistrzów, radnych którzy dopracowywali formy współdziałania. Dodał, 

że na prośbę Radnych oraz Batalionu przekazali pewną kwotę pieniędzy na wsparcie ich 

uroczystości, na której Radni będą brać udział. Co roku przyjeżdżają na piknik, sołtysi, 

mieszkańcy Mokrzysk oraz biuro stawali na wysokości zadnia, aby każdy był zadowolony z 

pikniku. Jest zwolennikiem słów Pana Burmistrza, aby powoli systematycznie podjeść do tego 

tematu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, stwierdziła, że do porozumienia potrzeba 

chęci dwóch gmin, a widzi, że w Gminie Brzesko takich chęci nie ma i prosiła, aby nie 

rozmawiać już więcej na ten temat i poprosiła aby zakończyć ten temat.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że radna źle zrozumiała sens jego 

wypowiedzi i sens Kierownika Bigaja. Pewne sprawy należy dopracować, kontakty zacieśnić.  

Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie kina plenerowego. Wyjaśnił, że został taki 

wniosek złożony przez Młodzieżową Radę Gminy, czy zostanie on zaakceptowany?.  
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Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, wyjaśnił, że kino plenerowe 

będzie w Porębie Spytkowskiej.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że główną wiodącym wydarzeniem 

w tym roku są Światowe Dni Młodzieży, na tym należy się skupić. Jeśli wpłynie taki wniosek 

od Młodzieżowej Rady Gminy przeanalizują zapotrzebowanie oraz koszty.  

Zarządzono przerwę od 13:10  do 13:30.  

Ad. 17 Podjęcie uchwał:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia autopoprawki Burmistrza Brzeska. 

(wg. załącznika).  

Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie wydatków specjalnych w oświacie. 

Przedszkole Król Maciuś I- 623.322,00 zł. Przedszkole Nr 10 które również jest integracyjne 

otrzymało 396.00,00 zł. oprócz tego Przedszkole Król Maciuś I otrzymało na wczesne 

wspomaganie dodatkowo 91.000,00 zł. Wyjaśnił, że jest to bardzo duża kwota na 

przedszkole prywatne.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, subwencja oświatowa jaka została naliczona przez 

ministerstwo na kształcenie specjalne to jest łączna kwota 3.265.823,00 zł. Przedszkole Król 

Maciuś I jest przedszkolem specjalnym, gdzie są dzieci o najwyższym stopniu upośledzenia. 

Na te dzieci są bardzo wysokie subwencje oświatowe. Dodała, że gmina przekazuje dotacje 

na jednego ucznia w takiej wysokości w jakiej została subwencja naliczona.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że padała liczba 60 osób dzieci  

z upośledzeniem w tym przedszkolu. Czy my aż tyle dzieci mamy w naszej Gminie? W innych 

gminach pewnie takie przedszkola również istnieją. Trudno mu wyobrazić, że z Czchowa, 

Bochni jakiś rodzic przywozi dzieci do Brzeska. Stwierdził, że zastanawia go fakt, czy ten 

obiekt przedszkola posiada warunki lokalowe, higieniczno-sanitarne, czy spełnia na tyle 

wymogi dla tych dzieci ze szczególnym upośledzeniem?. Wydaje się, że coś jest nie w 

porządku z tą liczbą dzieci. Zapytał, czy to jest zweryfikowane?!  
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że jest taka różnica, że nauczyciele 

specjaliści jeżdżą do tych dzieci, indywidulanie. Nie wszystkie dzieci są dowożone. Dodałam, 

że odbyła się w tym przedszkolu kontrola z kuratorium, która nie wykazała żadnych 

nieprawidłowości. Wyjaśniła również, że gmina nie ma uprawnień do kontroli tej placówki. 

Skontrolować mogą jedynie dotacje, która jest przeznaczona na wydatki bieżące.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy gmina może zaczerpnąć wiedzy, czy 

w ślad za takimi wielkimi środkami nakładami finansowymi idzie Edukacyjna Wartość 

Dodana?. Czy dałoby się to zweryfikować?!  

Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Józef Cierniak, wyjaśnił, że z tym 

problemem zmaga się od paru dobrych lat. Mieli kilka informacji o niewłaściwym 

wydatkowaniu środków finansowych. Dokonano kontroli w tym przedszkolu. Organ 

prowadzący nie ma dostępu do dokumentacji dydaktycznej dlatego również na piśmie 

wystąpił do Małopolskiego Kuratora Oświaty, aby przeprowadził kontrolę z zakresu zadań 

dydaktyczno-wychowawczych. Okazało się, że Małopolski Kurator Oświaty wg. tych 

przepisów tych które są nie mógł kontrolować nic więcej niż poza realizacją tzw. podstawy 

programowej. Nie mieli kompetencji do kontrolowania innych zadań dodatkowych. Co do 

kwestii warunków, ten obiekt został odebrany dopuszczony, więc nie widzi swoich 

kompetencji w tym zakresie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał kto może skontrolować?.  

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, odpowiedział, że na etapie odbioru dopuszczeniu 

budynku do użytkowania mają prawo skontrolować. Na etapie użytkowania ma prawo 

skontrolować ten budynek tj. Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Inspektor Nadzoru 

Budowalnego i Inspekcji Pracy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie wniosek, aby zwrócić 

się do  Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu, Nadzoru Budowalnego oraz do Inspekcji 

Pracy o przeprowadzenie kontroli, czy obiekt ten spełnia warunki zgodne z prawem.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że przede wszystkim w przepisach 

prawa powinny nastąpić zmiany, aby można było skontrolować pod względem finansowym  

i były uwzględnione i określone pewne ramy, ponieważ to są wydawane publiczne pieniądze.  
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Radny Kazimierz Sproski, ta dyskusja była by zasadna, gdyby ktoś jakąś skargę wniósł do 

Rady. Stwierdził, że nie można mieszać dwóch spraw. Jeśli było by coś niezgodne z prawem 

to odpowiednie służby musiałyby się za te sprawy zabrać. Co będzie z tymi 60 dziećmi jeśli 

zamknie się przedszkole, ponieważ nam się nie podoba to, że dyrektor zarabia 40.000  

czy 60.000 złotych?!  

Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że z tej kwoty wynagrodzenia 60.000zł.;- 50.000zł. 

mógłby dyrektor przekazać na przedszkole i potrzeby dzieci.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że jemu się to nie podoba. Jest to 

wysoce nieprawdopodobne, aby ten obiekt spełniał te kryteria.  

Radny Edward Knaga, stwierdził, że ktoś dopuścił, by takie placówki w całej Polsce 

istniały. Jeśli dopuścił to musi powiedzieć jakie warunki będą cechować te placówki i w jaki 

sferze i jak gospodarują pieniędzmi podatników te placówki. To świadczy, że jest luka w 

przepisach. Stwierdził, że należy zwrócić się do posłów w tej sprawie.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że chce się dowiedzieć, czy 

przedszkole to spełnia parametry przepisów prawa, które obowiązują.  

Radny Grzegorz Kolbusz, poinformował, że nie interesuje go ile Państwo zarabiają dla 

niego najważniejsze jest dobro dzieci, które tam uczęszczają. Stwierdził, że nie można mówić 

czy jest pieniędzy za dużo czy za mało jeśli to wpływa na dzieci rehabilitacje i pomaga im to 

powrocie do zdrowia. Jest za tym aby przeprowadzić kontrolę ze względu na dobro dzieci.  

Radna Anna Lubowiecka, skomentowała, że ktoś wyraził zgodę do użytkowania tego 

obiektu, zapewne był odbiór budynku przez wszystkie te instytucje, które już były 

zaangażowane w proces oddawania pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.  

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Ojczyk, odczytał wniosek o treści: Rada Miejska  

w Brzesku wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wysłanie pism z prośbą o dokonanie kontroli 

przez Państwową Straż Pożarną w Brzesku, Nadzór Budowalny, Państwową Inspekcje Pracy 

oraz Sanepid pod kątem właściwych przepisów dotyczących funkcjonowania tej placówki ( 

Król Maciuś I).  

Radna Maria Kądziołka, wyraziła zdanie, że przede wszystkim należy wystosować do 

Rządu Polskiego pismo aby przeglądnęli się sprawie niemożności kontroli przez samorząd 
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działalności tych przedszkoli, które właśnie opracowywuje. Następnie stwierdziła, że rada 

kieruje pismo tylko wobec jednego przedszkola, aby nie zostało to odebrane jako atak na 

jedno przedszkole. Wobec powyższego zawnioskowała, aby skontrolować wszystkie 

przedszkola.  

Poddał Przewodniczący Rady pod głosowanie wniosek:  

Rada Miejska w Brzesku wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wysłanie pism z 

prośbą o dokonanie kontroli przez Państwową Straż Pożarną w Brzesku, Nadzór 

Budowalny, Państwową Inspekcje Pracy oraz Sanepid przedszkoli specjalnych 

pod kątem ich właściwego funkcjonowania w oparciu o stosowne przepisy.  

Głosowano 17 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał treść uchwały a 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.  

Uchwałę podjęto. Głosowano jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXIV (174)2016  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko  

na rok 2016. 

2) w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Brzesko;  

 

Poinformowano, iż projekt uchwały uzyskał stosowane opinie pozytywne dwóch Związków 

Nauczycielstwa Polskiego.   

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz odczytała projekt uchwały a 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie. Głosowano: 17 za, 2 

wstrzymujące, 0 przeciw.  

Uchwała Nr XXIV (175)2016  w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Brzesko.  

3) w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach;  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/Uchwa%C5%82a-Nr-XXIV+174+20161.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/Uchwa%C5%82a-Nr-XXIV+175+2016.pdf
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Wiceprzewodnicząca Ewa Chmielarz, zapytała jaka nazwa będzie obowiązywać po 

połączeniu, co będzie widnieć na pieczątce.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że zespół polega na tym, iż 

wchodzą do niego dwie integralne placówki, zachowują swoją tożsamość odrębność rad 

pedagogicznych, odrębność nadanych imion jedynie zmienia się zarządzanie jednoosobowo 

dyrektora zespołu.  

Radny Bogusław Babicz, poprosił, aby rzetelnie i profesjonalnie przygotować pismo do 

Kuratora Oświaty, aby ta opinia została wydana pozytywna.  

Radny Adam Kwaśniak, zapytał co z przedszkolem. Z tego co słyszał wcześniej, miał być 

utworzony zespół przedszkolno-szkolny.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że jest na bieżąco w kontakcie  

z Małopolskim Kuratorstwem Oświaty, pewnie pisma przygotowują szczegółowo, aby 

wszystko  zostało pomyślnie załatwione. Poczynione zostały wszelkie konsultacje, zostały 

podjęte oddzielne uchwały placówek o pozytywnym połączeniu szkół. Następnie 

odpowiedział  

w sprawie przedszkola- nie ma przedszkola, ponieważ są oddziały zerowe, stanowią 

integralną część przedszkola, mimo, że nazywają się potocznie oddziałami zerowymi.  

Pytań brak.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał treść projektu uchwały i poddał pod 

głosowanie: Głosowano 19 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Uchwała Nr XXIV (176)2016  w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach 

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

Ad. 18  Ad. 19 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, udzielił kolejno odpowiedzi: 

Radnej Ewie Chmielarz – po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę kruszywa naturalnego 

sukcesywnie jest ono zakapowane i przywożone na zgłaszane przez mieszkańców gminy 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/Uchwa%C5%82a-Nr-XXIV+176.2016.pdf
http://www.brzesko.pl/
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drogi wymagające naprawy. Przewidziano również remont czyli poprawę przejezdności 

odcinka ulicy Niwa. Przeprowadzono oględziny w terenie, w czasie której ustalono, że 

pomimo dowożenia przez ostatnie lata kruszywa stan drogi nie wygląda w sposób 

zadawalający. Prace zostaną wykonane w maju. W sprawie ul. Trakt Królewski- po 

dokonaniu wizji w terenie zostanie ustalony niezbędny zakres remontu drogi w kruszywie. 

Zaznaczyć należy, że wielkość środków na remont kruszywem nie jest wysoka i może się 

okazać w tym roku niewystarczająca na wykonanie każdej prośby mieszkańców.  

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi- firma INTOP, która dzierżawiła ta nieruchomość jest 

zobowiązana do uporządkowania tego terenu i prace tam trwają, łącznie z jednoczesną 

budową parkingu. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie jest zakończone 

porządkowanie terenu, ale będzie to wyegzekwowane. W sprawie zagospodarowania 

parkingu przy sklepie „Malinka”- były przeprowadzane rozmowy z przedstawicielem PKP przy 

udziale Pani Sołtys oraz Rady Sołeckiej w sprawie rozważenia możliwości położenia dywanika 

asfaltowego na tym parkingu. Płyty, które tam są położone obecnie były zabrane przez PKP   

w ramach rozliczenia. Ponadto płyty, które złożono obok parkingu w chwili obecnej pozostają 

w dyspozycji Rady Sołeckiej, co uzgodniono z przedstawicielem Rady Sołeckiej podczas 

odbioru terenu po opuszczeniu go przez firmę ELIN w styczniu 2016r. W sprawie remontu  

ul. Tarnowskiej i ul. Sosnowej zostanie ponowiony wniosek do ZDP.  

Radnemu Grzegorzowi Kolbuszowi- w sprawie ul. Zydronia w Brzesku jest drogą publiczną na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.03.2010r. jest to akt prawny wystarczający do 

bieżącego utrzymania tej drogi bądź wykonywania remontów czy przebudowy. Przejęcie 

części działek na własność Gminy Brzesko wiąże się z dokonaniem podziału niektórych 

działek przez ich właścicieli, a ze strony Gminy zabezpieczenie środków na ich zakup i opłaty 

notarialne.  

W sprawie MPEC zatrudniania Dyrektora ds. technicznych oraz delegowania pracowników 

MPEC na szkolenie pozostają w wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu Spółki i Urząd 

wystąpi z pismem o wyjaśnienie poruszonych w interpelacji zagadnień.  

W sprawie zwolnienia z kosztów wymiany dokumentów mieszkańców Armii Andersa- 

poinformował, że dziwi go odpowiedź negatywna starostwa. Dodał, że to nie gmina tworzy 

te dokumenty, natomiast na najbliższą sesje zostanie przygotowany projekt uchwały w 

sprawie przekazania dotacji dla powiatu brzeskiego.  
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Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku- w sprawie przekazania do wglądu umów 

spółek z udziałem Gminy Brzesko- urząd wystąpi do Zarządów tych spółek o przedłożenie do 

Biura Rady w trybie pilnym potwierdzonych za zgodność kopii jednolitych tych aktów 

obowiązujących na dzień dzisiejszy.  

Radnemu Bogusławowi Babiczowi- odbiór techniczny łącznika autostrady zaplanowany jest 

na 13 maja br.  i w tym dniu powinien zostać puszczony ruch jednak o dopuszczeniu do 

ruchu zdecyduje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego.  

Radnemu Adamowi Smołucha- w sprawie pilnego remontu muru cmentarza żydowskiego- 

prowadzona była korespondencja z Gminą Żydowską w Krakowie. Z prowadzonych rozmów  

z przewodniczącym Gminy Żydowskiej wynikało, iż po zabezpieczeniu środków finansowych 

przystąpią do remontu. Korespondencja zostanie ponowiona.  

Ad. 20 Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił sprawę budynku przy  

ul. Czarnowiejskiej i czy jest on kuratorem budynku?. Wytłumaczył, że odbył wizytę do PINB 

przeglądnął dokumentacje i jasno wynika z dokumentów, że Nadzór odłożył sprawę  

i czeka na decyzje gminy, a on nie jest kuratorem ponieważ nie zawnioskowano o to  

gdyż nie ma porozumienia z gminą. Natomiast podtrzymuje wole bycia kuratorem.  

Następnie zapytał, czy po upływie pond 20 lat odkąd Brzeski Cmentarz Komunalny został 

powiększony o działki które zostały zakupione w kierunku wschodnim, czy nie istnieje już 

następna potrzeba rozszerzenia cmentarza komunalnego?.  

Kierownik Henryk Piela, odpowiedział, że będą z Prezesem BZK w tej sprawie rozmawiać. 

Następnie wyjaśnił, że zostało wysłane pismo do Nadzoru Budowlanego o rekomendacji 

Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka na kuratora społecznego, być może do Biura Rady nie 

trafiło, lecz nie uzyskał żadnej odpowiedzi z nadzoru.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, zapytał w sprawie budowy ścianki 

spinaczkowej, na jakim ona jest etapie.  

Kierownik Henryk Piela- odpowiedział, że musieli skontaktować się z wnioskodawcą, 

autorem pomysłu ponieważ okazało się, że cennik opiewał na ponad 100.000,00 zł. wiedząc, 

że każdy projekt miał zamknąć się na kwotę 50.000,00 zł. po negocjacjach przedstawił ofertę 
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na kwotę 50.000,00 zł. Wyjaśnił, że trudno mu uwierzyć ale muszą zgłosić to do starostwa  

i za dodatkowe projekty i mapki zapłacić, więc będą jeszcze negocjować z tą ceną, ponieważ 

muszą zmieścić się w kwocie 50.000,00 zł. 

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że powstał piękny parking przy Cmentarzu 

Komunalnym. W ostatnim czasie na tym parkingu urządzane są zawody samochodowe, czyli 

wykorzystanie całej mocy silników do tego, aby poszaleć. Na kostce pozostają ślady gum 

opon w żaden sposób nie jest możliwe usunięcie tych śladów. Nowa kostka ulega 

zniszczeniu. Zawnioskowała, aby zwrócić się do Komendanta Policji o częstsze kontrole tego 

miejsca, być może uda się „wyłapać” te osoby, które dewastują parking.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, wyjaśniła, że ten sam problem był na 

parkingu przy Kościele w Mokrzyskach. Ksiądz proboszcz wykonał wysepki i skończył się 

problem.  

Radny Krzysztof Bogusz, poprosił o informacje, czy gmina składała wnioski do programu 

„Już pływam” organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Projekt ten dofinansowuje 50% 

do nauki pływania dzieci.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że w tym roku nie składano 

takiego wniosku. Wyjaśnił, że udzielili by odpowiedzi Dyrektor BOSiR, bądź Dyrektorzy 

poszczególnych szkół, gdyby byli obecni na sesji, ponieważ to jest skierowane do nich.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał zaproszenie od Stowarzyszenia 

„Porozumienie” na 2 maja na godzinę 15:00 będzie zorganizowany stolik patriotyczny z okazji 

Dnia Flagi.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że 3 maja odbędzie się Sesja 

Uroczysta o godzinie 9:15 i zaprosił wszystkich na obchody majowe.  

Ad.21 Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował 

wszystkim za obecność i zamknął obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

Obrady trwały od godziny 10:00  -15:10 
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