P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/ 2017
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
25.10. 2017 roku w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul.
Głowackiego 51 w godzinach od 10.00-18.20
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. 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. SORYS JAROSŁAW
18. Kazimierz Sproski
19. STĘPAK KRZYSZTOF
20. WYCZESANY PIOTR
Nieobecni usprawiedliwieni Radni Adam Smołucha.
Ponadto udział w sesji wzięli:







Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha;
Sekretarz Stanisław Sułek;
Kierownik WIOS w Tarnowie Krystyna Gołębiowska
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
stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

i

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył
obrady XLIII 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk
poinformował, że porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w
ustawowym terminie, uwag co do sposobu doręczenia materiałów na sesję nie było.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przesłanego w materiałach
porządku obrad:
Sekretarz Stanisław Sułek w imieniu Burmistrza Brzeska złożył wniosek
o wprowadzenie do projektu dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. dotyczące ustalenia
regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna,
działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2
Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających
na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne. Do poprzedniej uchwały kilka uwag zgłosiła RIO i aby nie było
postępowania w sprawie uchylenia niektórych zapisów zachodzi konieczność by
dzisiaj te poprawki do uchwały wprowadzić podejmując przedmiotową uchwałę i
prosi o wprowadzenie przedmiotowego projektu do porządku obrad sesji.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o
wprowadzenie do porządku obrad do pkt.18 ppkt.12 projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r.
dotyczące ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka
energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ –
polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie proekologiczne. Głosowano jak niżej:
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Wyniki głosowania:
Za 17 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz,
Borowiecka Barbara, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Franciszek
Brzyk, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,
Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kadziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.
Przeciw: 0
Wstrzymujące 1: Adam Kwaśniak
Nieobecni na głosowaniu : Chmielarz – Żwawa Ewa, Krzysztof Bogusz
Nieobecny na sesji: Adam Smołucha
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił
porządek obrad sesji ze zmianami jak niżej:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 27 września 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.
11. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. ( inf. email)
12. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.( inf. email)
13. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy
lokalnym przedsiębiorcom. ( inf. email)
14. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.
( inf. email)
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15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o
samorządzie gminnym).
16. Informacja

Burmistrza

Brzeska

dotycząca

oświadczeń

majątkowych

osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o
samorządzie gminnym).
17. Informacja Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku na

temat proponowanych

stawek opłat za wodę i ścieki w 2018 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;
2) zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko;
3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
4) zmiany uchwały Nr LVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30
czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu;
5) zmiany nazwy ulicy „ Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w Brzesku;
6) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku ;
7) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość
cen za te usługi;
8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;
10)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
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11) zmiany uchwały nr XLII/294/2017
dotyczące ustalenia regulaminu
celowej z
Regionalna

z dnia

27

września 2017 r.

określającego zasady udzielania dotacji

budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych
polityka

zanieczyszczeń do

energetyczna,
powietrza,

działanie

4.4

Redukcja

emisji

poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu

niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na
zmianie systemu

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie

proekologiczne.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie głos zabrała Pani Barbara Wawryka żona Burmistrza Brzeska
Grzegorza Wawryki, która w swoim wystąpieniu odniosła się do oszczerstw i
kłamstw jakie pod ich adresem w ostatnim czasie są rozpowszechniane. Pani
Barbara Wawryka zwróciła min. w swoim wystąpieniu uwagę iż oszczerstwa i
kłamstwa jaki powtarzane są przed każdymi wyborami samorządowymi mają na
celu podważenie zaufania do jej męża i przedstawienie ich rodziny w złym
świetle. Jedynym sensownym wytłumaczeniem jest chęć zdeprecjonowania
osiągnięć jej męża i wygranie w ten sposób wyborów. Oprócz plotek i pomówień,
od pewnego czasu pojawiają się także artykuły prasowe. Te kłamstwa dotykają
całej rodziny, szczególnie boleśnie odczuwają to dzieci. Żyjemy w tym mieście od
lat, tu chodziliśmy do szkół, tu mamy nasze rodziny, kolegów i współpracowników,
obydwoje z mężem pracujemy już po ponad 20 lat. Obydwoje dużo pracujemy,
przedkładając dobro innych nad swoje potrzeby. Dlatego tym bardziej jej
przykro, że takie oszczerstwa ich dotykają. Nie dałoby się pewnych rzeczy
ukryć, gdyby one faktycznie miały miejsce. Nie wyobraża sobie, aby ktoś mógł w
przyszłości rządzić tym miastem wygrywając wybory przez użycie takiego
kłamstwa – mówiła dalej Barbara Wawryka.
Od kilku miesięcy na mnie i na moją rodzinę trwa nagonka pełna kłamstw i
oszczerstw. Jest grupa kilku osób, które mają cel polityczny, bo zbliżają się
wybory. Powtarzają wydumane, fikcyjne informacje, nie mające nic wspólnego z
rzeczywistością. Obydwoje z żoną wykonujemy zawody zaufania publicznego,
dlatego te powtarzane kłamstwa dotykają nas podwójnie i postanowiliśmy
przedstawić swoje zdanie publicznie, w czasie sesji Rady Miejskiej. Mam
nadzieję, że oszczercy się zreflektują. Ale tej sprawy tak nie zostawimy,
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podejmiemy stosowne kroki prawne i mam nadzieję, że osoby za to
odpowiedzialne poniosą konsekwencje – powiedział burmistrz Grzegorz
Wawryka.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, iż dobro się zawsze samo
obroni. To co robią osoby rozpowszechniając te plotki jest to jedna wielka
podłość i kiedyś za to odpowiedzą. Można politycznie z kimś walczyć, ale róbmy
to na argumenty, poziom w jaki jest to zrobione jest najniższy i niech to
dzisiejsze sprostowanie wystarczy by takich dalszych plotek nie powielać.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 27 września 2017 r.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu jw.
Żadnych uwag do protokołu nie wniesiono
Głosowano:
Wyniki głosowania:
Za 18 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka
Barbara, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk,
Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka
Anna, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek, Chmielarz – Żwawa Ewa,
Adam Kwaśniak
Przeciw: 0
Wstrzymujące 0:
Nieobecni na głosowaniu : Krzysztof Bogusz, Maria Kądziołka
Nieobecny na sesji: Adam Smołucha

Ad.4. Interpelacje Radnych.
Interpelacje zgłosili:
Radny Marcin Ciurej dot. interwencji w sprawie zalewania wiaduktu kolejowego
przy ul. Szczepanowskiej i Bagiennej . Po każdych opadach deszczu wiadukt jest
zalewany i staje się całkowicie nieprzejezdny.

Radna Barbara Borowiecka zwracam się z prośbą o wykonanie linii przerywanej
na całej długości drogi wewnętrznej na Osiedlu Jagiełły z uwzględnieniem zakazu
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parkowania przy wyjściach z czterech klatek, a także zaznaczenie dwóch miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych jedno przy bloku nr 7 i nr 8 co było
uwzględnione w projekcie zadania - Remont chodnika zatoki postojowe –osiedle
Jagiełły.
Ad.5. Zapytania Radnych.
Zapytania złożyli:
Radny Franciszek Brzyk podziękował za pomoc w organizacji
pogrzebu
Antoniego Jana Goetza Okocimskiego . Szczególnie dziękuje Pani Dyrektor MOK
Małgorzacie Cuber , Krzysztofowi Boguszowi , Komendantowi Policji Mirosławowi
Morylowi i Panu Januszowi Filipowi. Dziękuje za pomoc w organizacji i wsparcie
ponieważ było dla nas bardzo cenne.
Radna Barbara Borowiecka – zabrała głos w temacie rozważenia możliwości
pozyskania środków na budowę Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w
Brzesku. Budowa parku jest na terenie gminnym, administracyjnie podlega pod
teren Osiedla Kopaliny – Jagiełły. Jest wykonana dokumentacja projektowokosztorysowa, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w
Brzesku z założeniem starań możliwości uzyskania dofinansowania tak by wniosek
stał się możliwy do realizacji. Wniosek został zaopiniowany przez Komisje i Radę
Miejską pozytywnie. Radna zwróciła się z prośbą o podjęcie dalszych starań o
możliwość ubiegania się i złożenia wniosku o dofinansowanie jeszcze w roku 2017 .
Budowa tego parku rozwiąże wiele problemów społecznych, a zagospodarowanie
tego terenu spełni potrzeby i oczekiwania mieszkańców nie tylko sąsiadujących
osiedli jak również mieszkańców miasta i gminy. Zagospodarowanie tego terenu
dużą ilością zieleni wpłynie na poprawę jakości powietrza . Realizacja zadania w
trosce o jakości życia mieszkańców , integracji pokoleń, wypoczynku i rekreacji ,
poprawy estetyki wpłynie zapewne na wzrost atrakcyjności Miasta Brzeska jako
miasta przyjaznego mieszkańcom o co bardzo prosi.
Radny Bogusław Babicz w nawiązaniu

do ostatniego posiedzenia komisji

Gospodarki Komunalnej kiedy był omawiany stan estetyczny Miasta Brzeska ,
odbyła się dyskusja w temacie sprzątania ulic , gdzie zainteresowani radni
otrzymali wykaz sprzątania ulic. Radny poprosił o włączenie do sprzątania w
większym zakresie ulic położonych na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły , szczególnie
części osiedla Kopaliny gdzie zamieszkuje. Jest przyjęty podział sprzątania ulic
na 3 kategorie – odniósł się do częstotliwości sprzątania ulic szczególnie na jego
osiedlu , prosi o rozszerzenie sprzątania ulicy Czarnowiejskiej do samego końca
nie tylko do cmentarza komunalnego, przedłużenie sprzątania ulicy Jasnej do
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samego końca . Oprócz 3 ulic na tym osiedlu brak jest w tym harmonogramie
pozostałych ulic do sprzątania , poprosił o rozważenie możliwości oczyszczania
tych ulic przynajmniej 1 x w miesiącu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał:
1) na ostatniej sesji Pan Naczelnik Cierniak zadeklarował zajęcie się
problemem braku pomocy naukowych do chemii i fizyki w klasach siódmych
PSP nr 3. W PSP nr 1 są klasopracownie po gimnazjach, tam takiej pracowni
nie ma , brak jest również przyrządów do nauki programów w klasach
siódmych. Pani dyrektor przygotowała zestawienie niezbędnych wydatków,
pan naczelnik obiecał, że osobiście się zgłosi do pani dyrektor i sprawę
rozezna, w dniu wczorajszym uzyskał informacje, że nic takiego miejsca
nie miało. Ponawia swoją prośbę by ten temat jak najszybciej rozwiązać bo
nauka trwa a klasy siódme nie mają zarówno pracowni fizycznej jak i
chemicznej.
2) Przewodniczący odniósł się do artykułu w gazecie Informator na temat
wodociągu w Porębie Spytkowskiej. Zwrócił się do sołtysa Poręby
Spytkowskiej o większą pokorę w swoich działaniach szczególnie jeśli
chodzi o starania się o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dalszą
budowę wodociągu. Z treści artykułu wynika, że gdyby nie starania pana
sołtysa u marszałka województwa to zapewne gmina Brzesko by tej pomocy
finansowej nie otrzymała. Cenne jest to, że pan się o to stara ale należy
przypomnieć, że jest to głównie zasługa pana Burmistrza który chciał tą
inwestycję zakończyć oraz radnego Góry .
Sołtys Adrian Zaleśny odpowiedział, że on tego artykułu nie napisał.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział ponownie- trochę więcej pokory
w swoich działaniach.
Radny Stanisław Góra odniósł się do artykułu jw. sytuacja z budową wodociągu
w Porębie jest panu Marszałkowi dobrze znana na co posiada stosowne dokumenty
i dokładnie wie gdzie Poręba leży, dlatego wnosi do autora tego artykułu o pisanie
prawdy i przekazywanie wiarygodnych informacji.
Radny Jarosław Sorys – odniósł się do harmonogramu sprzątania ulic, czy jest
przyjęty harmonogram, że np. 2 x w roku ulice nie ujęte w harmonogramie w tym
również na terenie innych miejscowości są sprzątane.
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Ad.6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
Sołtys Marian Czarnik – zgłosił wniosek o

wrócenie do rozmów na temat

funduszu sołeckiego. Po ukazaniu się załącznika wojewody na temat wykonania
funduszu sołeckiego na terenie małopolski jest zasadne by nad tym tematem się
zastanowić ponieważ wynika iż nasza gmina traci na tym dość duże pieniądze, a
fundusz trwa już 7 lat i by te pieniądze nam nie uciekały.
Sołtys Stanisław Pacura – w pkc. 12 dzisiejszej sesji jest zawarta ocena stanu
sanitarnego i estetycznego Miasta Brzeska, a przecież oprócz miasta jest
jeszcze 9 sołectw gdzie głównie własnymi środkami staramy się dbać o te tereny
zielone i je utrzymywać. Mamy jedną gminę i prosi by w przyszłości takiej oceny
dokonywać w całości, miasto jak i na terenach wiejskich. Sołtys poparł wniosek
sołtysa Czarnika dot. ponownej

dyskusji na temat funduszu sołeckiego gdyż

zagospodarowanie tych środków przez Rady Sołeckie przynosi dobre efekty i
jest za wprowadzeniem tego zadania do budżetu na rok przyszły.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu komisji
komunalnej w dyskusji zwróciła uwagę na fakt utrzymywania zieleni na terenach
wiejskich i otrzymała wówczas odpowiedź, że gmina utrzymuje place zabaw.
Radna podkreśliła, że oprócz Szczepanowa

nie ma ujętego w harmonogramie

żadnego innego sołectwa jeśli chodzi o wykaszanie skwerów zielonych i tak jak
powiedział sołtys Mokrzysk musimy własnymi siłami i środkami sołeckimi
utrzymywać. Dlaczego mamy być gorzej traktowani niż pozostałe miejscowości i
miasto. Na komisji komunalnej wnioskowała by oprócz placów zabaw utrzymywać
tereny zielone –skwery w innych miejscowościach, tam gdzie są.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do tematu utrzymywania terenów
zielonych na sołectwach .
Sołtys Stanisław Milewski podziękował Komendantowi Policji M. Morylowi za
dopilnowanie i wymalowanie specjalnych znaków ostrzegawczych STOP na
niebezpiecznym przejeździe skrzyżowania drogi Mokrzyska – Bucze. Dziękuje w
imieniu mieszkańców Bucza i okolicznych miejscowości.
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Radna Anna Lubowiecka zawnioskowała o sprawdzenie w jaki sposób są określone
zasady wywozu kruszywa z ul. Szczepanowskiej. W ostatnim czasie samochody
woziły kruszywo ul. Źródlaną jadąc przez las, gdzie znaki dopuszczają 2,5 tony .
Droga przez las jest notorycznie niszczona, ciągle ją nawozimy, a ulica Źródlana
jest również nie przystosowana do takich obciążeń i prosi o podjęcie działań w
tym temacie.
Radny Marcin Ciurej – w imieniu mieszkańców Na Górkach zgłosił problem , iż w
trakcie opadów deszczu w okolicach przepompowni ze studzienki kanalizacyjnej
wybija woda i cała ulica jest zalana w tym miejscu. Prosi o sprawdzenie i
interwencje jak najszybciej.
Radny Grzegorz Kolbusz zawnioskował:
1) o zamontowanie oświetlenia przy nowej hali sportowej PSP nr 3 w Brzesku
– odczytał skierowane pisma z ZO w tym temacie do Gminy ;
2) czy jest odpowiedź dot. możliwości

ustawienia

przystanku MPK na ul.

Starowiejskiej ;
3) o usunięcie betonowego słupa z Osiedla Partyzantów;
4) kiedy

zostanie wykonany projekt techniczny wykonania odwodnienia ul.

Słonecznej ponieważ ostatnie opady deszczu spowodowały kolejne zalanie
budynków.
Radna Barbara Borowiecka – zawnioskowała w imieniu mieszkańców o rozważenia
możliwości utworzenia przystanku autobusowego dla autobusów pospiesznych do
Krakowa

dla mieszkańców ul. Leśnej i sąsiednich. Przystanek ten jest bardzo

potrzebny , prosi Burmistrza o zwrócenie się do powiatu o możliwość utworzenia
tam przystanku autobusowego o co bardzo prosi w imieniu mieszkańców.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w sprawie lampy na ul. Legionów
Piłsudskiego. Poprosił o wyjaśnienie Naczelnika Dobranowskiego by ostatecznie
ustalić, czy ta lampa zdemontowała była na terenie SM , czy też na terenie
szkoły. Jeśli dobrze pamięta to ta lampa była na terenie SM i jeśli tak jest to
należałoby ją przywrócić , prosi o odpowiedź w tym temacie.
Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział, że jest w posiadaniu zdjęć
wykonanych

przez

pana

kierownika

Staszczyka

w

trakcie

budowy

Sali
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gimnastycznej, ta lampa stała prawie w tym miejscu gdzie jest fundament Sali
gimnastycznej , czyli oświetlała teren szkolny i temu służyła. Są na potwierdzenie
tego zdjęcia . Nie wolno nam budować oświetleń na prywatnych terenach więc
może być tutaj problem, ale pewne propozycje panu Prezesowi SM złożyliśmy , z
tej propozycji jak na razie nie skorzystał.
Ad.7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje
sesyjne i międzysesyjne.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Przewodniczący Krzysztof
Ojczyk.
Radna Anna Lubowiecka poinformowała iż otrzymała odpowiedż ale nie jest nią
usatysfakcjonowana ponieważ jest odpowiedź że możliwość dofinansowania
powyższego zadania będzie rozważona w trakcie opracowania projektu budżetu
na rok następny. Na zebraniu wiejskim były zapewnienia burmistrza iż w chwili
gdy będzie przygotowany projekt chodnika będziemy współfinansować to zadanie.
Byłaby bardziej zadowolona gdyby było napisane, że zostanie zapewnione
finansowanie z budżetu gminy.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział radnej na zadane pytanie, w jaki
sposób jest współfinansowanie budowy dróg i chodników z powiatem.
Ad.8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji:
 Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji- złożył
Radny Piotr Wyczesany;
 Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa- złożył
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak,
 Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka;
 Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji Jarosław
Sorys.
 Komisja Oświaty Kultury i Sportu- złożył sprawozdanie Przewodniczący
Bogusław Babicz.
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 Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny- złożył Radny Grzegorz
Kolbusz Przewodniczący komisji.
Pytań radnych do sprawozdań brak.
Ad.9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie

otrzymali radni w materiałach na sesję – pytań radnych do

sprawozdania :
Radny Bogusław Babicz zapytał w sprawach:
1) planowanej termomodernizacji budynków oswiatowych i budynku UM;
2) na jakim etapie jest sprzedaż budynku Lecznicy Zwierząt , części gminnej.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział radnemu na zadane pytania.(1:25)

Ad.11. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Grzegorz
Wawryka- pytań do sprawozdania brak.
Ad.12.

Informacja

o

stanie

środowiska

na

terenie

Gminy

Brzesko.

( inf. email).
Informacje wg. załącznika do protokołu przedstawiła radnym Pani Kierownik
WIOS w Tarnowie Krystyna Gołębiowska.( 1;32;04)

Pytania radnych do sprawozdania :
Radna Barbara Borowiecka zapytała w sprawie ul. Leśnej, prowadzono pomiary
hałasu przez zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a dokumentacja została
przekazana WIOS delegatura w Tarnowie. Badania te prowadzone były na
odcinku drogi woj. 768 w Brzesku i wskazały przekroczenia zarówno w dzień jak i
w nocy. W ramach działalności kontrolnej w zakresie emisji hałasu i ochrony
środowiska
przeprowadzono
kontrolę
pozaplanową,
która
stwierdziła
nieprawidłowości – przedstawiła te nieprawidłowości. Z informacji wiemy, że
skierowano wniosek do powiatu o podjęcie stosownych działań celem ograniczenia
uciążliwości w środowisku w zakresie emisji do środowiska hałasu
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komunikacyjnego. Czy był taki wniosek skierowany, jaka była odpowiedź i jakie
zostały podjęte działania w tym zakresie.
Pani Krystyna Gołębiowska odpowiedziała- wyjaśniła, że to co pani radna
przedstawiała to nie jest informacja o jakości środowiska w powiecie brzeskim i
mieście tylko informacja jaką na początku roku trafiła do starosty brzeskiego o
naszej działalności kontrolnej. Nie sprawdzała już dokumentów i tego co działo
się później po wystąpieniu do starosty powiatu brzeskiego o podjęcie działań.
Zaproponowała aby wystąpić z wnioskiem w ramach dostępu do informacji
publicznej do pana Starosty o takie informacje i będzie to odpowiedź
najbardziej rzetelna.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zapytała w sprawie utylizacji odpadów ropo
chodnych przez jedną z firm na terenie Brzeska. Czy są narzędzia do badania
powietrza, czy takie zakłady są kontrolowane i kiedy taka kontrola była
przeprowadzona.
Pani Krystyna Gołębiowska odpowiedziała, tak, była tam przeprowadzona
kontrola, nie zapowiedziana wcześniej – przedstawiła wyniki tej kontroli.(1:47:19)

Radny Adam Kwaśniak zapytał w sprawie ryb wyławianych z rzeki Uszwicy, czy
te ryby nie szkodzą zdrowiu ludzkiemu?.
Pani Krystyna Gołębiowska odpowiedziała, że nie umie odpowiedzieć na to
pytanie ponieważ Inspekcja Ochrony Środowiska nie prowadzi badań mających na
celu ocenę jakości mięsa ryby do spożycia.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że jest to dziwne, bo skoro ktoś ocenia stan
wody i mówi, że woda jest niezdatna do picia i nie może się wypowiedzieć w
temacie, czy ryba jest zdrowa czy nie zdrowa, to kto to może ocienić.
Pani Krystyna Gołębiowska odpowiedziała, że może to stwierdzić weterynarz ,
WIOS działa tylko w zakresie powierzonego mu prawa.
Radny Adam Kwaśniak – ktoś kto zajmuje się ochroną środowiska winien się
wypowiedzieć czy te ryby nadają się do spożycia czy też nie by to było jasne.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

przypomniał, że wpłynął do sejmu projekt

ustawy dot. ustawy ”odorowej”, czy jest wiadomo kiedy ta ustawa mogłaby wejść
w życie?.
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Na zapytanie odpowiedziała Pani Krystyna Gołębiowska

z informacji jakie

posiada wynika iż Główny Inspektorat Ochrony środowiska nadal pracuje nad tą
ustawą . W chwili obecnej nie posiada żadnych innych informacji.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował za
złożenie sprawozdania Pani Krystynie Gołębiowskiej.
Ad.12. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta
szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.( inf. email)

Brzeska

ze

Temat był dogłębnie omówiony na komisjach.
Pytania radnych:
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa

- zapytała Prezesa Spółki BZK w sprawie

wykaszania terenów zielonych na sołectwach , czy te dodatkowe prace należy
wprowadzić do przyjętego harmonogramu, czy Pan Prezes będzie to miał na
uwadze w roku przyszłym. Ponadto zapytała czy ulice nie ujęte w harmonogramie
sprzątania ulic również będą sprzątane.
Prezes BZK Janusz Filip – odpowiedział, że każde nowe ulice do sprzątania i
tereny zielone do wykaszania muszą być ujęte w harmonogramie. Harmonogram
to inaczej zlecenie spółce tych prac i każde nowe prace ujęte w harmonogramie
podnoszą kwotę zlecenia. Można to umieścić, robi to UM i należy to konsultować
z referatem Ochrony Środowiska który się tymi sprawami zajmuje. Jeśli
dostaniemy to w wykazie to będziemy to wykonywać. Prezes zawnioskował by
przy uwzględnianiu tych ulic do zamiatania uwzględnić tylko te ulice które mają
krawężniki
Radny Marcin Ciurej zwrócił uwagę na potrzebę sprzątania ul. Ks. Pękały.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne
zaopiniowanie przedstawionej informacji na temat stanu sanitarnego i
estetycznego Miasta i Gminy Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem terenów
zielonych:
Głosowano:
Wyniki głosowania:
Za 13 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, Adam
Kwaśniak, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Kazimierz Sproski, Knaga Edward,
Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Maria Kądziołka
Przeciw: 0
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Wstrzymujące 2: Ewa Chmielarz – Żwawa , Grzegorz Kolbusz
Nieobecni na głosowaniu : Krzysztof Bogusz, Jarosław Sorys, Franciszek Brzyk,
Stanisław Góra, Leszek Klimek
Nieobecny na sesji: Adam Smołucha

Ad.13. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i
pomocy lokalnym przedsiębiorcom. ( inf. email)
Pytań radnych brak.
Rada Miejska w Brzesku przyjęła pozytywnie do protokołu informacje na
temat Działalności Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i
pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
Ad.14. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów
unijnych.( inf. email)
Pytań radnych brak.
Rada Miejska w Brzesku przyjęła pozytywnie do protokołu informacje na
temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.( inf. email).
Ad.15. Informacja
oświadczeń

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

dotycząca

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h”

ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym).
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odczytał informacje na temat
jw. wg. stanu na dzień odbycia sesji.( Informacja stanowi załącznik do protokołu
sesji).

Ad.16. Informacja
Burmistrza
Brzeska
dotycząca
oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12
ustawy o samorządzie gminnym).
Upoważniony przez Burmistrza Brzeska Sekretarz Stanisław Sułek odczytał
informacje jw. stanowi załącznik do protokołu sesji.
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Ad.17. Informacja Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku
proponowanych stawek opłat za wodę i ścieki w 2018 roku.
Informacje
(2:17;27)

na

temat

przedstawił Prezes Spółki RPWiK w Brzesku Zbigniew Gładyś

W dyskusji pytano:
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do wypowiedzi pana prezesa: mamy
tego świadomość, że negocjacje dot. taryf opłat za ścieki w roku przyszłym z
browarem trwają. Proponowane ceny taryf składają się z wielu elementów dlatego
prosi, aby pan prezes wstępnie przedstawił gdzie widzi jakieś zagrożenia
związane z możliwością podniesienia cen za pobieranie opłat wodę bądź ścieki?.
Chodzi o taką ogólną informację, gdzie taki problem może wystąpić, bo zawsze
jest tak, iż dowiadujemy się już po negocjacjach gdzie jest już ustalona taryfa i
potem nic z tym fantem już nie można zrobić. Prosi o przedstawienie przez pana
prezesa gdzie są obszary w których jest takie zagrożenie, ponieważ w przypadku
oczyszczania ścieków jest to bardzo ważne, gdyż mamy tutaj do czynienia z
monopolistą. Nie mamy żadnego wpływu na ceny, to co powtarzał w obecności pana
dyrektora Napieracza na sesji, że nie mamy wpływu na wysokość opłat.
Prezes Zbigniew Gładyś – poinformował, że w wodzie również nastąpią zmiany w
opłatach bo nowe prawo wodne to narzuca- przedstawił te zmiany. Ustawodawca
narzuca z góry na lata 2018/2019 podwyżka jeżeli chodzi o cenę wody nie może
być spowodowana naliczaniem wyższych opłat za pobór wody i opłaty stałe, które
wodociągi będą płacić. Na ten moment opłaty stałe będą wchodziły za wodę ,
przeliczając na ilość wody pobieranej i uzdatnianej przez nasz zakład nie powinny
spowodować podwyżki. Wiadomym jest że ten pobór za 1m3 będzie dużo wyższy
dlatego co do wody jaka będzie podwyżka to ciężko jest dziś cokolwiek
powiedzieć, ale będziemy się starali by tej zmiany uniknąć. Opłata za ścieki jest
dwuczłonowa, czyli opłata za oczyszczanie ścieków uiszczana przez
przedsiębiorstwo na oczyszczalnie browaru i transport tych ścieków. Będą
prowadzone negocjacje z browarem co do ceny ścieków bo wszyscy wiemy, że
browar chce te ceny podnieść. Będziemy próbowali się dogadać jeśli jednak
będzie to niemożliwe to będziemy próbowali szukać oszczędności u siebie by te
ewentualne podwyżki nie przełożyć na mieszkańca.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zapytał , czy 100 % remontu które zostało
dokonane w kwocie 11 mln złotych ze środków własnych przez browar zostanie
zamortyzowane i przerzucone na mieszkańców?.
Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział, nie 100 % tylko zgodnie z umową 50%
środków amortyzacyjnych – 5.5 mln złotych.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy projektowana koncepcja
rozbudowy Zajazia będzie miała możliwość ewentualnego rozbudowania, gdyby
okazało się, że ceny browaru są nie akceptowane? Posiada informacje, że ta
dokumentacja tego nie przewiduje, jest to prawda czy nie?.
Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział na zapytanie przewodniczącego jaka to
jest dokumentacja.
Radny Jarosław Sorys zapytał:
1. W związku z dzisiejszą uchwałą dot. wywozu nieczystości ciekłych zapytał
Prezesa RPWIK czy flota jest dysponuje spółka jest w stanie sprostać
wszystkim wymaganiom mieszkańców,
jeśli chodzi o wywóz tych
nieczystości, by tym samym być konkurencją dla
przewoźników i mieć wpływ na kształtowanie się tych stawek.

prywatnych

2. Radny zapytał, czy spółka ma dostosowane godziny pracy do potrzeb
mieszkańców , czy spółka pracuje w soboty.
Na zapytanie radnego odpowiedział Prezes Zbigniew Gładyś – spółka na pewno nie
zabezpiecza wszystkich potrzeb mieszkańców dlatego też korzysta z usług
prywatnych przewoźników. W soboty są uruchomione dyżury i samochody są
dostępne w zależności do potrzeb nawet do godziny 17.00 od poniedziałku do
soboty.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nawiązał do problemu jaki zgłaszają
mieszkańcy dot. kłopotu z odbiorem określonej ilości ścieków przez browar. W
jaki sposób ten problem jest rozwiązywalny , należy ponadto rozmawiać w tym
temacie z browarem może nawet zawrzeć dodatkową umowę i wynegocjować z
browarem przyjmowanie tych beczkowozów , bo to drastycznie podraża koszty
odbioru ścieków z beczkowozów.
Prezes Zbigniew Gładyś – odpowiedział, że otrzymuje takie sygnały od
przewoźników , rozmawiał o tym z kierownik browaru już kilkakrotnie by
przyjmowała te ścieki , o czym nie wiedział iż przyjmuje je tylko 4 dni w tygodniu.
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Ponadto radna Ewa Chmielarz – Żwawa poprosiła o podanie ceny wywozu 1 m3
ścieków przez RPWiK – prezes odpowiedział około 93 zł brutto kosztuje wywóz
beczki około 4,5 m3. Jeżeli jest taka cena radna nie rozumie dlaczego nie
wszyscy którzy mają taką możliwość podpięli się do kanalizacji sanitarnej tylko
wywożą ścieki – chyba że ich nie wywożą?.
Po dyskusji Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek
by Pan Prezes RPWiK łącznie z pracownikiem UM przygotował
informacje
na temat ilości gospodarstw domowych, które mogą być podpięte do
kanalizacji a nie są, na najbliższą sesję Ray Miejskiej.
Za wnioskiem głosowano:
Wyniki głosowania:
Za 18 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz
Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys,Babicz Bogusław,
Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak
Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,
Leszek Limek.

Maria Kądziołka , Góra Stanisław,

Przeciw: 0
Wstrzymujące 0
Nieobecni na głosowaniu : Krzysztof Bogusz, Jerzy Gawiak
Nieobecny na sesji: Adam Smołucha

Po dyskusji Przewodniczący ogłosił 30 minutową przerwę w obradach –
12.45-13.15
Obrady po przerwie.

Ad.19. Podjęcie uchwał w sprawach:
12)

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;

Wg. załącznika do protokołu projekt uchwały objaśniła Skarbnik Celina Łanocha.
Pytania do projektu uchwały zgłosili:
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Radna Barbara Borowiecka zapytała dot. działu 926 w sprawie zwiększenia planu
wydatków BOSiR w Brzesku - przeznaczenie środków na bieżącą działalność min.
zakup odzieży ochronnej dla ratowników i konserwatorów i inne w wysokości 86
tysięcy złotych. Wnosi do pana Dyrektora BOSiR o przedstawienie i
doprecyzowanie kosztów wykonanego remontu na krytej pływalni min. remontu
niecki basenowej, malowanie, na jaką kwotę dokonano zakup odzieży ochronnej ,
koszty wyjazdu zawodników kręgielni na zawody i co jest rozumiane przez inne
wydatki.
Na zapytanie odpowiedziała Skarbnik Celina Łanocha – przedstawiła na jakie
poszczególne kwoty został złożony wniosek przez Dyrektora BOSiR. (3:01)
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zwrócił uwagę, że wyszczególnione tutaj
kwoty to są na zadania które są niezbędne, zapytał czy te środki które tutaj
dokładamy wystarczą na to by zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonowanie BOSiR,
czy nie należałoby tam dołożyć większych środków?.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, ta kwota 86 tysięcy jest to kwota
niezbędna którą BOSiR musi mieć na miesiąc październik i początek listopada, nie
wie czy wystarczy do końca roku, ale na dzień dzisiejszy musi być taka kwota.
Na pewno na sesji w listopadzie może uda się zabezpieczyć jeszcze środki
finansowe, ale ma nadzieję iż panu dyrektorowi uda się pozyskać dodatkowe
środki, część rachunków z tego roku na pewno zostanie zapłacone w roku
przyszłym.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa – zauważyła iż te braki mogą występować z
powodu tego iż basen był zamknięty przez połowę lata i może to wynika z tego iż
nie było wpływów. Basen generuje coraz większe koszty utrzymania , nie zgadza
się z Panem Przewodniczącym, że należy zwiększać dotacje na utrzymanie
basenu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk basen jest jednostką budżetową , a
przychody nie są na tyle wysokie by pokrywały koszty jego funkcjonowania, to
należy dokładać.
Do zapytania radnej odniosła się Skarbnik Gminy – zawsze przy projekcie
budżetu pan dyrektor podaje dużo większy plan który ma ścinany i nie ma
przyznanych 100% kosztów. Nie mamy środków zbyt dużo ale ze sprawozdania
wynika, iż jest tam konieczność dołożenia tak by ta jednostka funkcjonowała.
Jeśli ma być tam bezpiecznie, jest to nasza jednostka, która musi mieć
zabezpieczone takie wydatki jakie są.
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Radna Maria Kucia zapytała w sprawie działu 758 gdzie

dopłacamy do

przedszkola Król Maciuś Pierwszy sporą kwotę, bo ktoś nie wywiązał się ze
swoich obowiązków i zawyżył liczbę dzieci z niepełnosprawnością, co ma w tej
chwili skutki w takiej dopłacie , czy nie mamy na to wpływu.
Skarbnik Celina Łanocha - nie jest to dotacja dla przedszkola jest to zwrot
subwencji oświatowej jaką otrzymaliśmy w 2013 roku , a dlatego że przedszkole
w informacji WSIO zawyżyło liczbę dzieci o 3. Zwrot tej subwencji to wynik
kontroli która była w roku 2015.
Radny Krzysztof Stępak – zwrócił uwagę iż remont instalacji elektrycznej na
BOSiR był niezbędny i konieczny – wyjaśnił dlaczego. Remont jest jeszcze nie
skończony i będzie trwał nadal.
Radny Adam Kwaśniak zapytał – ostatni ukazała się reklama piwa Porter, która
jest na Kręgielni, czy w związku z tym BOSiR uzyskał dochód z tego tytułu.
Odpowiedziała Skarbnik

C. Łanocha – przypuszcza, że te dochody zostały

skalkulowane łącznie w dochodach z najmu i dzierżawy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w sprawie zmniejszenia wydatków
majątkowych w dziale 600 – odwodnienie części ulicy Słonecznej w Brzesku
kwota 10.500 złotych . Czy jest to zmniejszenie kwoty już po wykonaniu zadania.
Odpowiedziała Skarbnik

C. Łanocha- Jest to już po zleceniu projektu po

podpisaniu umowy na projekt.
Radna Barbara Borowiecka – uważa, że skoro nie ma dzisiaj pana dyrektora
BOSiR i wszystkich informacji to czy można prosi o takie informacje na następną
sesję. My nie mamy uwag do wykonanych remontów, tylko przedstawione koszty
remontu, zakup odzieży ochronnej , kurs ratowników są nieproporcjonalne .
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odniósł się do kosztów remontów jw. i
zwrócił uwagę na pilną potrzebę zapłaty rachunku za zużytą energię elektryczną
na basenie.
Radna Barbara Borowiecka

uważa, że nie powinny być to informacje tylko dla

radnych ale również winny być przejrzyste informacje przekazane opinii
publicznej.
Odpowiedziała Skarbnik C. Łanocha- przedstawiła co jest zawarte w części
opisowej złożonego wniosku przez BOSiR.
Więcej pytań brak.
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Po dyskusji Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany

odczytał projekt

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

Uchwała nr XLIII/295/2017
Wyniki głosowania:
Za: 17 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin,
Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Barbara Borowiecka, Piotr Wyczesany,
Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Bogusz Krzysztof; Edward Knaga, Anna
Lubowiecka; Maria Kucia, Leszek Klimek. Maria Kądziołka, Kazimierz
Sproski, Bogusław Babicz
Przeciw: 0 Wstrzymujące 1: Grzegorz Kolbusz
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecni na głosowaniu: Ewa Chmielarz – Żwawa
Nie głosował: radny Krzysztof Bogusz
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował by na posiedzenie komisji
finansowej przedstawić kalkulacje kosztów
wykonania podjazdu PSP w
Sterkowcu jeszcze przed przekazaniem środków finansowych.

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Projekt uchwały wraz z autopoprawkami objaśniła Skarbnik Gminy Celina
Łanocha.
1) Wprowadzone zostało przedsięwzięcie renowacja Ksiąg Parafialnych USC
Parafii Słotwina – kwota 6 tysięcy złotych – objaśniła co jest zawarte w tym
zadaniu;
3) Wychodząc naprzeciw Stowarzyszeniom korzystającym z budynku przy ul.
Puszkina zabezpieczono środki po konsultacji z Dyrektor Biblioteki na
zatrudnienie osoby do sprzątania tego budynku. Koszty zatrudnienia tej
osoby będą wliczone w czynsz.
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W dyskusji nad powyższymi zmianami pytano o wielkość kosztów sprzątania na
umowę zlecenie.
Po dyskusji
Po dyskusji Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany
odczytał projekt
uchwały z autopoprawkami, a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/296/2017
Wyniki głosowania:
Za: 18 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin,
Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Barbara Borowiecka, Piotr Wyczesany,
Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Bogusz Krzysztof; Edward Knaga, Anna
Lubowiecka; Maria Kucia, Leszek Klimek. Maria Kądziołka, Kazimierz
Sproski, Bogusław Babicz,
Przeciw: 0 Wstrzymujące 1: Grzegorz Kolbusz
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecni na głosowaniu: Ewa Chmielarz – Żwawa

3)Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu;

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały. W imieniu Burmistrza
Brzeska zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w paragrafie 3 ust.1 pkt.4
jest wskazania seria A18 o wartości 4 mln złotych, zgłasza autopoprawkę by ta
serię aby ta serie obligacji rozłożyć na 3 serie , będzie to bardziej elastyczne.
Gdyby zaszła potrzeba przesunięcia emisji na lata kolejne łatwiej nam będzie
przesunąć mniejszą kwotę niż 4 miliony. Wniesione autopoprawki to nowe zapisy
w projekcie uchwały jw. w poszczególnych paragrafach. Ta zmiana nie powoduje
żadnych zmian jeśli chodzi o kwotę emisji , wykup , rok , natomiast rozdzielamy i
robimy nie jedną serię tylko 3 serie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

zapytał w sprawie emisji obligacji, czy

możemy ją wykorzystać w roku przyszłym oraz jaki będzie koszt emisji?.
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Odpowiedziała Skarbnik Gminy

Celina

Łanocha – zwrócimy się do kilku

podmiotów może trzech lub czterech o ofertę. Wielkiego zainteresowania w tym
temacie nie ma w roku ubiegłym były dwie oferty , najtańsze było PKO , a druga
oferta była zdecydowanie droższa. Nie rozmawiała jeszcze o kosztach ,
orientacyjnie nowa emisja około
20 tysięcy złotych koszty prowizji ,
oprocentowanie z każdego roku była marża 1,70 i będziemy chcieli taka marżę
utrzymać.

Po dyskusji Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany
odczytał projekt
uchwały z autopoprawką , a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/297/2017
Wyniki głosowania:
Za: 17 Stępak Krzysztof, Gawiak Jerzy, Brzyk Franciszek, Ciurej Marcin,
Sorys Jarosław, Kwaśniak Adam, Barbara Borowiecka, Piotr Wyczesany,
Krzysztof Ojczyk, Stanisław Góra, Edward Knaga, Anna Lubowiecka; Maria
Kucia, Leszek Klimek. Maria Kądziołka, Kazimierz Sproski, Ewa Chmielarz –
Żwawa
Przeciw: 0 Wstrzymujące 2: Grzegorz Kolbusz, Krzysztof Bogusz
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecni na głosowaniu: Bogusław Babicz
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/395/2010 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały. W imieniu Burmistrza
Brzeska zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. (CD 3:58).
pytań brak.
Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany
odczytał projekt uchwały z
autopoprawkami , a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod
głosowanie.
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Uchwała nr XLIII/298/2017
Wyniki głosowania:
Za: 19 - Ewa Chmielarz – Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr,
Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys,
Bogusław Babicz, Marcin Ciurej, Franciszek Brzyk, Kazimierz Sproski,
Edward Knaga, Jerzy Gawiak, Krzysztof Stępak, Anna Lubowiecka, Maria
Kucia, Maria Kądziołka, Stanisław Góra, Leszek Klimek
Przeciw: 0 Wstrzymujące 1: Grzegorz Kolbusz,
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecni na głosowaniu:0

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „ Wincentego Zydronia”
na ulicę „Ciepłą” w Brzesku;
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że projekt uchwały był
opiniowany przez komisje wraz z opiniami Zarządu Osiedla Brzezowieckie oraz
mieszkańców tej ulicy, którzy akceptują tą zmianę oraz z pismem z Instytutu
Pamięci Narodowej. Następnie przed sesją wpłynęło pismo od Zarządu MG PSL
w Brzesku do RM w temacie zmiany nazwy ulicy – odczytał powyższe pismo
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że w sprawie tej zmiany nazwy wiele osób
zadawało mu różne pytania. Na jednej z komisji kiedy omawiany był ten projekt
uchwały zabrał głos i zwrócił uwagę na kilka faktów. Na stronie brzesko. pl
istnieje nazwisko Wincentego Zydronia z krótkim życiorysem. Zwrócił uwagę
również iż w wykazie w który widnieje na stronie IPN gdzie są nazwy ulic które
powinny zmienione tego pana tam nigdy nie było. W wykazie IPN przy nazwisku
widnieje tylko informacja czym się zajmował i jakie zajmował stanowisko.
Wszyscy zgadzamy się z tym jaki to był okres i jakie rzeczy wówczas się działy ,
jednak z jego punktu widzenia który zna się na lokalnej historii tego regionu, że
rację mają również ci którzy na szali oceny tej osoby podają kim ta osoba była i
co zrobiła oraz jak jest znana w naszym lokalnym środowisku. Nigdy w swoim
życiu nie słyszał o osobie Pana Wincentego Zydronia opinii by była to osoba
szkodliwa, robiąca rzeczy które nie godzi się robić człowiekowi , niezależnie od
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systemu w którym działał, wręcz przeciwnie przez mieszkańców Okocimia i przez
zarządzających tą gminą i miastem w poprzednim okresie postrzegany był jako
osoba która zawsze była temu miastu przychylna. Nie podlega wątpliwości, że
wszyscy wymieniają jego pomoc w lokalizacji: szpitala , FOB, Bacutilu co było
podstawą do nadania tej nazwy przez ówczesne kierownictwo tej firmy Bacutil.
Zadał sobie pytanie, czy w życiorysach osób które u nas są osobami znanymi,
honorowymi obywatelami Miasta Brzeska, które w przeszłości były nagradzane
różnymi medalami, znalazł by kila takich życiorysów które z PRL są związane. Na
pewno znaczna część tych ludzi ze starszego pokolenia którzy się urodzili przed
1989 rokiem czy chcą czy nie jest związana z tym okresem. Jakby zgłębić
historię to część osób chcący uniknąć przynależności do PZPR wstępowała w
szeregi ZSL lub innych organizacji Stronnictwa Demokratycznego. W minionym
okresie ludzie robili różne rzeczy, przystępowali do różnych organizacji –
przybliżył jakich oraz piastowali różne stanowiska. Wypowiada się w tym temacie
ponieważ
padają pytania dlaczego z tym nic nie robimy. O wniosku
dowiedzieliśmy się w czwartek i jest już po temacie. Gdybyśmy się wcześniej
dowiedzieli o takiej propozycji. Nigdzie w żadnym wykazie nie znalazł nazwiska
Wincentego Zydronia. Nie chce dzisiaj dyskutować z prawem bo IPN wydając
taką opinię postąpił tak jak mówi przepis , natomiast chciałby by była chwila
refleksji do tego i zastanowić się nad wszystkimi przyszłymi tytułami honorowymi
i przed podejmowaniem decyzji. Radny nawiązał ponadto do złożonego wniosku w
sprawie

nadania tytułu honorowego

pośmiertnie

dla Antoniego

Jana G.

Okocimskiego.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – dopowiedział, posiedzenie Kapituły
Przyznawania Tytułów Honorowych odbyło się w miesiącu wrześniu, nie posiada
informacji by Kapituła zajmowała się wnioskiem J.G.Okocimskiego, by w
jakikolwiek wniosek był zdyskredytowany – jest to nieprawda. Należy to
sprostować, bo takie wypowiedzi i myśli nie miały miejsca, aby wnioskiem się nie
zajmować.
Więcej Pytań brak.
Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany

odczytał projekt uchwały, a

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/299/2017
Wyniki głosowania:
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Za: 10

- Ewa Chmielarz – Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr,

Kolbusz Grzegorz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys,
Bogusław Babicz, Marcin Ciurej, Krzysztof Stępak,
Przeciw: 1 – Maria Kądziołka
Wstrzymujące 4 : Anna Lubowiecka, Maria Kucia, Stanisław Góra, Leszek
Klimek
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecni na głosowaniu: 1 – Krzysztof Bogusz
Nie głosowali radni: Franciszek Brzyk, Kazimierz Sproski, Edward Knaga,
Jerzy Gawiak,
6) Projekt

uchwały

w

sprawie

nadania

nazwy

drodze

wewnętrznej

położonej w Brzesku ;
pytań brak.
Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały , a
Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/300/2017
Wyniki głosowania:
Za: 19

- Ewa Chmielarz – Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr,

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Bogusław Babicz,
Marcin Ciurej, Franciszek Brzyk, Kazimierz Sproski, Edward Knaga, Jerzy
Gawiak, Krzysztof Stępak, Anna Lubowiecka, Maria Kucia, Maria Kądziołka,
Stanisław Góra, Leszek Klimek, Grzegorz Kolbusz
Przeciw: 1 – Bogusz Krzysztof
Wstrzymujące 0:
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecni na głosowaniu:0

7) Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi;
pytań brak.
Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa
odczytała projekt
uchwały, a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/301/2017
Wyniki głosowania:
Za: 16

- Ewa Chmielarz – Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Bogusz Krzysztof,

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Bogusław Babicz,
Marcin Ciurej, Brzyk Franciszek, Kazimierz Sproski, Krzysztof Stępak, Anna
Lubowiecka, Maria Kucia, Stanisław Góra, Grzegorz Kolbusz , Klimek Leszek
Przeciw: 0
Wstrzymujące 0:
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecni na głosowaniu: Piotr Wyczesany, Edward Knaga, Jerzy Gawiak,
Maria Kądziołka
Nie głosowali:

8) Projekt

uchwały

w

sprawie

szczegółowego

sposobu

i

zakresu

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
pytań brak.
Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa
odczytała projekt
uchwały, a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/302/2017
Wyniki głosowania:
Za: 18 - Ewa Chmielarz – Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr,
Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys,
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Bogusław Babicz, Marcin Ciurej, Kazimierz Sproski, Edward Knaga, Jerzy
Gawiak, Krzysztof Stępak, Anna Lubowiecka, Maria Kucia, Maria Kądziołka,
Stanisław Góra, Grzegorz Kolbusz,
Przeciw: 0 Wstrzymujące :
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecni na głosowaniu: Franciszek Brzyk, Leszek Klimek

9) Projekt

uchwały

w

sprawie

wyboru

metody

ustalenia

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;
Pytania radnych dot:
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa odniosła się do ilości gospodarstw 2 osobowych
co daje podwyżkę 1,50 na jedną osobę , poprosiła o przeliczenie jaka byłaby
strata dla gminy gdyby ta podwyżka wynosiła 1 złotych, a nie 1,50.
Na zapytanie odpowiedziała Kierownik Danuta Zięba , która przedstawiła
wielkość strat oraz w jaki sposób zostały ustalone propozycje stawek opłat.
W czasie szerokiej dyskusji rozważano różne warianty i możliwości ustalania
opłat i stawek jw.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – przybliżył powyższy temat , przedstawił jakie
były prowadzone analizy w tym temacie i ustalanie stawki od 1 gospodarstwa tak
by wzrost ilości osób w danym gospodarstwie nie powodował zbyt dużej stawki
tylko był mniejszy. Mówimy teraz o pierwszej podwyżce od 5 lat co daje średnio
na osobę 67 groszy , przez te 5 lat koszty wzrosły prawie 50% .
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o podanie, jak te ceny kształtują się
w sąsiednich gminach, by mieć porównanie?.
Kierownik Danuta Zięba przedstawiła wielkość stawek w Gminach Bochnia,
Miasto Bochnia.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – poprosił by nie ustalać stawki tak jak jest w
innych gminach od osoby ponieważ dla rodzin wieloosobowych byłby to bardzo
duży wzrost.
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Radna Anna Lubowiecka

- zwróciła uwagę iż patrząc na te ceny najbardziej

obciążamy gospodarstwa jedno i dwu osobowe , które uzupełniają te braki w
rodzinach wieloosobowych, które są tym skrzywdzone bo na pewno nie ma tyle
odpadów co rodzina 5 osobowa.
Radna Maria Kądziołka – przypomniała, że ona sama również na komisjach
zwracała uwagę na problem który podniosła radna Lubowiecka, zapytała ponadto
kiedy będzie ogłaszany przetarg.
Kierownik Danuta Zięba odpowiedziała, umowa jest podpisana do końca roku ,
będziemy prowadzili rozmowy w tym zakresie gdyż w myśl nowej ustawy możemy
powierzyć to zadanie bez przetargu naszej spółce. Od 2013 roku wszystkie usługi
komunalne na naszym terenie prowadzą gdyż nasza spółka była najtańsza.
Radna Maria Kądziołka – nadal stoi na stanowisku, że najwięcej obciążamy
rodziny jedno i dwuosobowe. Jeśli zbieramy śmieci to zbieramy je od wszystkich
rodzin zarówno od jedno jak i wieloosobowych. Nadal stoi na stanowisku, że dla
gospodarstw jedno jak i dwuosobowych jest za wysoko podniesiona stawka.
Radny Kazimierz Sproski – uzasadnił swoją pozytywną decyzję w głosowaniu za
przedstawionymi podwyżkami stawek opłat za śmieci w stosunku do gospodarstw
jedno i dwu osobowych. Nie możemy traktować rodzin wieloosobowych tak jak by
większość członków tych rodzin zarabiało pieniądze. Przecież w tej rodzinie
pracują tylko 2 osoby
i mają
dochody jak np. w jego dwuosobowym
gospodarstwie gdzie zarówno on sam jak i żona pobierają świadczenia
emerytalne. Te rodziny pięcioosobowe płacą dużo więcej niż rodziny jedno lub
dwu osobowe bo faktycznie pracują tylko dwie osoby.
Radny Krzysztof Stępak – zwrócił uwagę, że rodziny jedno lub dwu osobowe są
to przeważnie ludzie starsi którzy żyją z emerytury lub renty i dodatkowo
obciążamy ich kosztami tak jak zrobiliśmy to w 2013 roku. Należy się dzisiaj nad
tym zastanowić i przemyśleć to dokładnie by tych ludzi nie obciążać dodatkowymi
kosztami. Niech każdy płaci po równo bo każdy produkuje śmieci.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – zaproponował by patrzeć na temat pod innym
kątem bardziej logicznym. Jako przykład burmistrz

przywołał wcześniejszą

dyskusje dot. zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków finansowych dla
BOSiR gdzie radny wypowiadał się i stwierdził że te środki są w tym wypadku
bardzo potrzebne, a my musimy je skądś pozyskać. Nie uważa, by złotówka
podwyżki miesięcznie byłą dużą kwotą. W każdej gminie koszty wywozu śmieci
poszły 50 % do góry , a u nas przez 5 lat nie było żadnej podwyżki.
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Przeanalizowaliśmy różne warianty i ten wariant opłat od gospodarstwa jest
najbardziej korzystny. Przy tej samej opłacie zwiększył się zakres świadczonych
usług. Jeśli opłata za śmieci byłaby po równo to wówczas najwięcej by płaciły
rodziny wieloosobowe.
Kierownik Danuta Zięba przypomniała, że w tej stawce jest ujęty cały system
odbioru odpadów również odpadów zielonych za które musimy płacić.
Radny Bogusław Babicz – odniósł się do wypowiedzi radnego Sproskiego by nie
odstępować od przyjętych 4 lata temu zasad kiedy te opłaty były wprowadzane i
wówczas przyjęliśmy zasadę, iż bardziej liczna rodzina tym bardziej to
obciążenie powinno być mniejsze. Rzadko się zdarza, że w rodzinie np. 6
osobowej pracuje kilka osób, a za te osoby pokrywają rodzice , faktycznie jest
to opłata dla 5 osób ale obciąża 2 osoby. Ciężko jest tutaj znaleźć jakieś
rozwiązanie ale im większa rodzina tym opłata powinna być niższa.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odniósł się do propozycji radnych do stawek
jw. I ostatecznie przychyla się do głosu Burmistrza. Zaproponował, iż jeśli ktoś z
radnych ma lepsze rozwiązanie to prosi o zgłaszanie wniosku i będziemy go
głosować. Sprawa jest taka, że to wszystko musi się zbilansować i że przez 5 lat
nie mieliśmy podwyżek, a w innych gminach te podwyżki były. W naszej gminie
przyjęty system dobrze zafunkcjonował i dobrze został przyjęty przez
mieszkańców.
Radny Kazimierz Sproski zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i głosowanie nad
projektem uchwały. Ponadto radny nawiązał do kosztów transportu odbioru
odpadów komunalnych.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zwróciła uwagę iż nie zgadza się z tym, że
więcej kosztuje transport do gospodarstwa jednoosobowego niż do
wieloosobowych.
Radna Anna Lubowiecka zauważyła, że nieważne jest jakie są gospodarstwa
jeśli przyjeżdża samochód i zbiera śmieci, bierze je po kolei zarówno od
gospodarstw jednoosobowych jak i wieloosobowych, on nie jedzie do nikogo
specjalnie tylko za jednym wyjazdem obsługuje wszystkich.
Radny Edward Knaga – przedstawił jakie są w przybliżeniu koszty odbioru
śmieci na przykładzie Osiedla Jagieły gdzie trasa odbioru wynosi około 1200
metrów a śmieci odbierane są od 2100 mieszkańców. Inaczej jest na wsiach np.
Kobyle gdzie ta droga jest dużo dłuższa a mniej domów i za te śmieci płacimy my
mieszkańcy miasta i tak samo jest w przypadku kanalizacji.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka – przypomniał, że jesteśmy gminą miejskąwiejską.
Radna Ewa Chmielarz
stwierdziła, że według wypowiedzi radnego Knagi
mieszkańcy miasta pokrywają koszty mieszkańców 9 sołectw na terenie naszej
gminy.
Radny Piotr Wyczesany nie zgadza się z radnym Knagą ponieważ miejscowości
wiejskie mają odbierane śmieci tylko 2 razy w miesiącu , a w budynkach
wielorodzinnych macie 12 razy w ciągu miesiąca , więc chyba te koszty nie
rozkładają się tak dokładnie jak pan mówi.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – przypomniał, że przyjęliśmy że jedna stawka
będzie dla całej gminy, że dla gospodarstw wieloosobowych ta stawka będzie
mniejsza i takie było wówczas założenie przyjęte. Nie należy również zapominać,
że w przeciągu tych pięciu lat doszły dodatkowe usługi których na początku nie
było – przedstawił jakie.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi radnego Knagi w sprawie
wyższości miasta nad wsią, a nie do końca tak jest – przedstawił dlaczego. W
imieniu Klubu Radnych PIS poprosił o 3 minuty przerwy.

5 minutowa przerwa w obradach.
Obrady po przerwie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy są wnioski i propozycje zmiany
projektu uchwały?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zabrał głos w temacie proponowanych podwyżek
opłat za wywóz śmieci. Zwrócił się z prośbą o przyjęcie zaproponowanych stawek
opłat za wywóz śmieci.
Radny Jarosław Sorys – poprosił o przerwę w obradach ponieważ chcieliśmy
skonsultować jeszcze raz ten projekt uchwały. Biorąc pod uwagę skrupulatne
wyliczenia Pani Kierownik według wariantu I bo był również wariant drugi , który
zakładał wyższą podwyżkę, uznaliśmy iż ta niewielka podwyżka w stosunku do tych
dodatkowych rzeczy jakie zostały nałożone, które wynikają również z faktu że
jesteśmy gminą miejsko – wiejską , chciałby określić że radni Klubu PiS
większością głosów zagłosują za tą propozycją tych niższych stawek biorąc pod
uwagę swoją odpowiedzialność za wywóz tych śmieci, bo mogłoby się okazać ,że
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za pół roku nie miałby nam kto tych śmieci wywozić i wówczas byłby większy
problem. Mając na uwadze sytuację sanitarną i dobro mieszkańców , tak
zagłosujemy.

Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa

odczytała projekt

uchwały, a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/303/2017
Wyniki głosowania:
Za: 16

- Ewa Chmielarz – Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr,

Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara,

Jarosław Sorys, Bogusław Babicz,

Marcin Ciurej, Kazimierz Sproski, Edward Knaga, Jerzy Gawiak, Maria
Kucia, Stanisław Góra, Grzegorz Kolbusz, Franciszek Brzyk, Leszek Klimek
Przeciw: 1 – Adam Kwaśniak
Wstrzymujące : 3 Krzysztof Stępak, Anna Lubowiecka, Maria Kądziołka
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,

10)

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Brzesko;
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa
odczytała projekt
uchwały, a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/304/2017
Wyniki głosowania:
Za: 19

- Ewa Chmielarz – Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr,

Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Bogusław Babicz,
Marcin Ciurej, Kazimierz Sproski, Edward Knaga, Jerzy Gawiak, Stanisław
Góra, Grzegorz Kolbusz, Franciszek Brzyk, Leszek Klimek,
Stępak, Anna Lubowiecka, Maria Kądziołka, Adam Kwaśniak

Krzysztof

Przeciw: 0 –
Wstrzymujące : 0
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Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecna na głosowaniu Maria Kucia.

11)
Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Brzesko;
Pytania do projektu uchwały zgłosili:
Radny Jarosław Sorys – nawiązał do zapytania jakie

skierował pod adresem

Prezesa RPWiK w Brzesku, a dot. floty RPWiK i świadczenia usług dla
mieszkańców związanych z wywozem fekaliów, godzin pracy, pracy w soboty.
Radny odniósł się do wielkości zaproponowanych opłat za wywóz ścieków oraz
doliczanych kosztów za przejechane kilometry i podłączania się do kanalizacji
mieszkańców w tych miejscowościach, gdzie jest to możliwe. Radny uważa, że
koszty takiego wywozu są dużo wyższe niż koszt ścieków kanalizacji sanitarnej.
Radny poprosił by wpłynąć na miejskie spółki by wzięły pod uwagę dostosowanie
godzin pracy do potrzeb mieszkańców i by ze sobą współpracowały.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przekaże przewodniczącemu RN Spółki BZK by
ten temat poruszył , faktem jest że można zwiększyć ilość samochodów
wywozu ścieków.

do

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał , jakie są konsekwencje nie przyjęcia
tej uchwały z podwyżkami za wywóz ścieków? . Przypomniał wcześniej zgłoszony
wniosek, aby wykazać ilość gospodarstw, które nie są przyłączone do sieci
kanalizacyjnej, a mają taką możliwość?. Ta uchwała powinna dotyczyć tych
mieszkańców, którzy taką możliwość mają , a nie przyłączają się. Pan prezes
powiedział, że przy pomocy UM są możliwości uzyskania takich danych oraz czy
da się tak zmienić uchwałę by dotknąć tymi podwyżkami tylko te gospodarstwa ,
które nie są podłączone, a mają takie możliwości. Co będzie w przypadku kiedy
nie ma możliwości oddawania wszystkich ścieków przez beczkowozy do
oczyszczalni ścieków do browaru?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – wyjaśnił, iż w tym temacie rozmawiał z
dyrektorem browaru to nie jest tak, że nie są odbierane ścieki ale często te
ścieki mają bardzo duży ładunek negatywny, że nie mogą być przyjęte na
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oczyszczalnię bo nie były wywożone przez parę miesięcy lub nawet lat. Dla tych
ścieków ta opłata jest podwyższona. Jeśli chodzi o przyłączanie się mieszkańców
do kanalizacji, jak się buduje kanalizację to wszyscy deklarują, że się do niej
podłączą, a jak sieć jest gotowa to brak jest chętnych. Zlecił Panu Prezesowi by
wykonał dokumentację rozbudowy naszej oczyszczalni i taka rozbudowa jest
planowana, pan prezes taki projekt wykonuje. W kolejnym etapie ta nasza
oczyszczalnia będzie rozbudowana i pojawi się wówczas możliwość skanalizowania
tej części gminy, która jeszcze nie posiada kanalizacji.
W dyskusji omówiono temat wykonania rozbudowy oczyszczalni

miejskiej i

możliwości przejęcia ścieków z oczyszczalni browaru.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zaproponował zmiany do projektu uchwały :
Odłożyć w czasie przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały do czasu ustalenia
ile gospodarstw ma możliwość podłączenia się do kanalizacji, a nie są. Jeśli nie, to
z góry trzeba założyć i dodać zapis do paragrafu pierwszego jako 2 , że ta
podwyżka nie dotyczy tych gospodarstw na których terenie brak jest sieci
kanalizacyjnej, podwyżka dotyka tylko tych osób, którzy mają możliwość
podłączenia się , a nie chcą się podłączyć.
Do propozycji Przewodniczącego odniósł się Kierownik Henryk Piela – który
wyjaśnił zasady ustalania górnych stawek opłat za wywóz ścieków.
Przewodniczący

Krzysztof

Ojczyk

–

stwierdził,

że

ogólne

argumenty

przedstawione przez pana kierownika go nie przekonują, nie ma żadnej możliwości
prawnej różnicowania górnej stawki za wywóz. Uważa, że obecne stawki nie są ani
za wysokie ani za niskie.
W dyskusji analizowano temat ustalania i różnicowania górnej stawki za wywóz
ścieków do oczyszczalni i wywozu zastępczego, dopłat gminy z tego tytułu.
Ponadto odniesiono się do daty wejścia w życie przedmiotowej uchwały ,
zbierania odpadów w sposób selektywny i nie selektywny - wyjaśnienia złożyła
Kierownik Danuta Zięba.
Po dyskusji Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa

odczytała

projekt powyższej uchwały
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – ponownie odniósł się do zapisów zawartych
w paragrafie pierwszym projektu , brak jest tam zapisu dot. stawek za przewóz
interwencyjny. Jeśli mamy być precyzyjni, to proponuje by taką samą treść jaka
została przed chwilą przeczytana z rozporządzenia uzupełnić w paragrafie
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pierwszym, bo jest nieco inny niż treść uchwały, a aktem prawnym jest sama
uchwała, a z niej nie wynika, że to dotyczy wywozu interwencyjnego. Brakuje
również zapisu, że stawki dot. tych gospodarstw lub podmiotów , które nie
zawarły umowy na odbiór
możliwość.

ścieków do kanalizacji sanitarnej, a mają taką

Kierownik Danuta Zięba odczytała zapisy ustawy dot. ponoszenia opłat przez
gminę art.6 ust.2.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował zapis : stawki o których mowa w
ust.1 stosuje się do właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych, a nie wywiążą się z zawarcia umowy z
uprawnionym do tego podmiotem

na opróżnienie zbiornika bezodpływowego i

transportu nieczystości ciekłych.
Sekretarz Stanisław Sułek – stwierdził, że taki zapis może spowodować, że jeśli
ktoś będzie chciał wywozić i zawrzeć umowę to przedsiębiorca może mu
zaproponować wyższą stawkę niż tutaj wpiszemy. Pan przewodniczący proponuje,
iż ta stawka dotyczy tylko tych, którzy nie mają umowy.
Radny Bogusław Babicz – przytoczył treść art.6 ust.1 i 2. Z ustawy wynika, że ta
stawka nie dotyczy wywozu interwencyjnego.
Radna Maria Kądziołka –w związku z powstałymi wątpliwościami zgłosiła formalny
wniosek o ściągnięcie z obrad przedmiotowego projektu uchwały i opracowanie na
następną sesję i komisje nowego projektu uchwały.
Przewodniczący poparł ten wniosek i poddał go pod głosowanie. – głosowano:
Wyniki głosowania:
Za: 18 - Ewa Chmielarz – Żwawa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr,
Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Bogusław Babicz,
Marcin Ciurej, Kazimierz Sproski, Edward Knaga, Jerzy Gawiak, Stanisław
Góra, Grzegorz Kolbusz, Franciszek Brzyk,
Stępak, Anna Lubowiecka, Maria Kądziołka,

Leszek

Klimek,

Krzysztof

Przeciw: 0 –
Wstrzymujące : 0
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecna na głosowaniu; 2 Maria Kucia, Adam Kwaśniak
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12)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017

z dnia
27
września 2017 r.
dotyczące ustalenia regulaminu
określającego zasady udzielania dotacji celowej z
budżetu Gminy
Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka
energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że w tym projekcie uchwały są
zaproponowane poprawki, które wniosła RIO. Na dziś nie mieliśmy możliwości, by
prześledzić to z regulaminem jaki przyjęliśmy miesiąc wcześniej.
Kierownik Henryk Piela wyjaśnił, że nie wnosi to żadnych merytorycznych zmian
są to formalne zapisy, które winny brzmieć inaczej. Na komisjach wszystkie te
zmiany były omawiane.
Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa

odczytała projekt

uchwały, a Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.
Uchwała nr XLIII/305/2017
Wyniki głosowania:
Za: 17 - Ewa Chmielarz – Żwawa, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof,
Borowiecka Barbara,
Jarosław Sorys, Bogusław Babicz, Marcin Ciurej,
Kazimierz Sproski, Edward Knaga, Jerzy Gawiak, Stanisław Góra, Grzegorz
Kolbusz, Franciszek Brzyk, Leszek Klimek, Krzysztof Stępak, Anna
Lubowiecka, Maria Kądziołka,
Przeciw: 0 –
Wstrzymujące : 1- Krzysztof Ojczyk
Nieobecni na sesji: Smołucha Adam,
Nieobecna na głosowaniu; 2 Maria Kucia, Adam Kwaśniak
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:
Radnej B. Borowieckiej- odnośnie budowy parku wypoczynku, odbędzie się w
najbliższym czasie dyskusja, który projekt będzie realizowany. W najbliższym
czasie będzie nabór wniosków do LGD. Burmistrz zwrócił uwagę na plany w
zakresie budowy wieży widokowej na Bocheńcu w Jadownikach , gdzie koszt
budowy tej wieży jest dość znaczny.
Radnemu B. Babiczowi- dot. rozszerzenia strefy sprzątania miasta jak również
pozostałych miejscowości – wszystko możemy sprzątać tylko wiąże się to ze
zwiększonymi kosztami, jeśli znajdziemy na to środki to te prace będziemy
wykonywać. Staramy się by co roku trawy były wykoszone w poszczególnych
miejscowościach , ulice są sprzątane, stan dróg i chodników w naszej gminie jest
dobry.
Odp. Dot. funduszu sołeckiego – jeszcze w tym roku zostanie zorganizowane
spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego. Możemy spróbować

nie jest temu

przeciwny, jest teraz czas by ten temat przedyskutować.
Radnemu M. Ciurejowi- temat zalewania dróg jest nam znany zgłaszaliśmy
również interwencje do PKP, ponownie zgłosimy. Temat wybijania studzienek
kanalizacyjnych został zgłoszony panu prezesowi RPWiK.
Radnej B. Borowieckiej – w najbliższych tygodniach zostaną wymalowane linie
środkowe na drogach wewnętrznych na Osiedlu Jagiełły, jest to już zlecone.
Radnej A. Lubowieckiej – droga przez las była w ostatnim czasie remontowana,
zauważyliśmy iż na drodze są coraz większe dziury , nie mamy żadnej umowy z
wykonawcą realizującym transport ciężkimi samochodami piasku
z ul.
Szczepanowskiej , będziemy interweniować na policji.
Radna Anna Lubowiecka – posiada informacje od kierowcy iż jest to samochód z
ul. Szczepanowskiej którego ostrzegła, że jeśli będzie dalej jeździł ta drogą to
zgłosi sprawę na policje i zmienił drogę, ale zdarza się to bardzo często.
Radnemu G. Kolbuszowi :
1) ustalono, że lampa znajdowała się na terenie PSP nr 3 i jeśli SM chce mieć
oświetloną ścieżkę pomiędzy blokami to musi tą lampę sama założyć; radny
Kolbusz dodał, że lampa winna być tam założona jak najszybciej bo tam
mieszkają nasi mieszkańcy;
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2) przystanek na ul. Starowiejskiej - pismo zostało wysłane do właściciela
gruntu;
3) słup przy ul. Starowiejskiej- zostanie usunięty w miesiącu listopadzie;
4) odwodnienie ul. Słonecznej - jest w wykonaniu dokumentacja techniczna,
zobaczymy jaki będzie koszt wykonania tego zadania , będzie wykonane.
Radnej B. Borowieckiej – utworzenie przystanku na ul. Leśnej jest zasadne tym
bardziej, że do centrum miasta jest dosyć daleko. Jest to rozsądne
stanowisko również zajmie gmina by ten przystanek powstał.

i takie

Na zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej

dot. wyposażenia w pomoce

naukowe klasopracowni do nauki chemii i fizyki

odpowiedzi udzielił Naczelnik

Józef Cierniak.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że na ostatniej sesji zwrócił
uwagę, że nie ma pracowni i nie ma również środków finansowych na zakup
niezbędnych urządzeń do pracowni chemicznych i fizycznych , powiedział również
panu naczelnikowi, że takie zestawienie pani dyrektor SP Nr 3 wykonała – obiecał
mu pan naczelnik iż się osobiście z Pania dyrektor skontaktuje. Przewodniczący
przytoczył zapis z protokołu poprzedniej sesji dot. tematu jw. W dniu
wczorajszym uzyskał od pani dyrektor informacje, że nie było żadnej rozmowy
jak również nawet informacji telefonicznej od Pana Naczelnika, że w tym
temacie coś się robi, więc czekała. Pan Naczelnik się osobiście zdeklarował do
tego więc wszystkie materiały zostały przygotowane. Jeśli pan naczelnik
potrzebuje wniosek to osobiście mu ten wniosek dostarczy skoro to nie działa w
obie strony.
Naczelnik Józef Cierniak – odpowiedział nie prawdą jest, że się z panią dyrektor
nie kontaktuje, jednak wniosek w sprawie wyposażenia placówki w jakiekolwiek
pomoce naukowe do niego nie dotarł.
Nie można traktować placówki
instrumentalnie jako jedną , pan burmistrz traktuje wszystkie placówki
jednakowo i trudno by wyszczególniał, że daje środki do jednej placówki a do
innej nie. Jeśli będzie miał zestawienia ze wszystkich placówek to wówczas pana
burmistrza o tym poinformuje.
W dyskusji nad tematem wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do nauki
chemii i fizyki stwierdzono, że po zbilansowaniu wszystkich kosztów
wyposażenia szkół winny zostać przekazane z budzetu państwa
pieniądze.

dodatkowe
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Radna Anna Lubowiecka przypomniała, że przed wprowadzeniem reformy była
obecna na wszystkich spotkaniach z tym związanych, były różne dyskusje , obecni
byli dyrektorzy wszystkich szkół i wszyscy deklarowali, że są przygotowani na
przyjęcie siódmych i ósmych klas. Potrzeba odrobine cierpliwości bo naraz nic się
nie zrobi. Jak sobie przypomina w stosunku do szkoły w Sterkowcu płynęły takie
zapewnienia ze strony Pana M.Z. jak to jest wspaniale i jak jest wszystko
przygotowane i nagle się okazuje, że nie ma , trochę ją to dziwi.
Radny Bogusław Babicz – przyłączył się do głosu radnej Lubowieckiej, wszyscy
pamiętamy te spotkania na posiedzeniu komisji oświaty oraz z udziałem
dyrektorów szkół, rzeczywiście tak było. Jak zaczęliśmy wprowadzać tą reformę
według projektu przygotowanego przez wydział edukacji to wszyscy obecni
dyrektorzy odpowiedzieli, że są przygotowani na to by szkoła była 8 klasowa.
Jeśli takie było zapewnienie ze strony dyrektorów to przyjęliśmy je za dobrą
monetę. Jeśli są w tej chwili braki w wyposażeniu klasopracowni do nauki chemii i
fizyki , dyrektor jest kierownikiem szkoły odpowiadającym za proces nauczania i
za wyposażenie placówki. Jeśli dyrektor nie składa żadnego zapotrzebowania i
nie wskazuje za braki to dlaczego zrzucać winę na burmistrza czy naczelnika,
uważa, że dyrektor jest od tego by informować burmistrza jeżeli ma problemy z
wyposażeniem klasopracowni.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział – zapotrzebowanie po rozmowie
z Panią dyrektor złożył osobiście. Naczelnik na ostatniej sesji powiedział, że
osobiście się skontaktuje z panią dyrektor bo nie można zostać bez materiałów
dydaktycznych i pomocy naukowych. Nic nie stało na przeszkodzie by wystąpiono
o zapotrzebowanie również do innych szkół.
Radny Bogusław Babicz- zobowiązał się , że na kolejne posiedzenie komisji
oświaty zaprosi wszystkich dyrektorów szkół by wypowiedzieli się w tym temacie
jak wygląda sytuacja w poszczególnych szkołach.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – tak jak powiedziała radna Lubowiecka i Babicz
to myśmy dostrzegali, że będą problemy w wyposażeniem natomiast dyrektorzy
wszystkich szkół chcieli mieć szkoły 8 klasowe , a szczególnie w tych miejscach
gdzie mieliśmy inne propozycje to były takie zapewnienia. Mówiliśmy o tym, że
właściwe wyposażenie szkół będzie trwało jeszcze wiele lat. Te najpilniejsze
potrzeby zrealizowaliśmy i będą realizowane przez najbliższe lata. SP nr 3 jest
naprawdę dobrze wyposażona i ma dobre obiekty, mamy dobrze wyposażone
szkoły, liczymy również na to że będą pieniądze rządowe na dodatkowe ich
wyposażenie.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - stwierdził to, iż jedna szkoła ma lepsze lub
gorsze warunki to ma oznaczać, że dzieci z klas siódmych, a później z klas
ósmych będą musiały poczekać, bo gdzie indziej jest gorzej. Tak być nie może.
Poraża go to, iż przez miesiąc czasu jak problem został zgłoszony, a naczelnik się
zdeklarował, nie zrobiono nic nawet nie zwrócono się do dyrektorów szkół. Szkoła
Nr 3 takie zestawienie ma i gdyby naczelnik chciał żeby mu to dostarczyć, to by
dostarczył. Stało się tak, że dzieci nie mają materiałów dydaktycznych.
Radna Maria Kądziołka - przypomniała, że na komisji oświaty cały czas
rozmawiamy na temat szkół i jeśli brakuje to nawet Salamon z pustego nie naleje.
Reforma została nam narzucona, a my na dole musimy się z tym zmierzyć. Na
ostatniej komisji omawialiśmy sprawy dot. remontów i wyposażenia szkół i
należało wygospodarować kwotę 140 tysięcy złotych po to by szkoły ruszyły od
nowego roku szkolnego. Spotykaliśmy się wiele razy z dyrektorami szkół i jeżeli
dyrektorzy mówili, że mają wyposażenia i my w to wierzymy. Stało się jak się
stało, należy mieć cierpliwość bo skąd mamy wziąć teraz tyle środków by
wszystkie szkoły wyposażyć w pomoce naukowe. Ministerstwo obiecało, że da te
środki, poczekajmy jeszcze , niepotrzebnie się pan przewodniczący denerwuje i
taką atmosferę wprowadza na Sali. Porozmawiajmy spokojnie bo tu chodzi o
nasze dzieci.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – poraża go to, iż w ciągu miesiąca nie
wystąpiono z wnioskiem o środki na ten cel. Jeśli będzie odpowiedź negatywna to
będzie wiadome, iż reforma nie została odpowiednio przygotowana. Minął miesiąc
nie zrobiono nic, a dzieci muszą się na czymś uczyć.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – reforma dopiero weszła i musimy poczekać na
jej rozwój. Jako jedna z gmin przygotowaliśmy program rozwoju szkół i jeśli
wdrożymy go w życie i to będzie nasz kosztowało kilka milonów złotych. Chcemy
by były lepsze warunki by były większe oszczędności.
Radny Bogusław Babicz przypomniał, że w miesiącu marcu została podjętą
uchwała o sieci szkół i wszystkie szkoły wówczas wiedziały, że będą ośmioklasowe
i wszyscy dyrektorzy powiedzieli wówczas, oświadczyli, że mają szkoły
przygotowane do przyjęcia uczniów. Przecież nikt ich nie przymuszał do takich
deklaracji , dlaczego nie składali pism o środki na klasopracownie w miesiącu
kwietniu?. Na następne posiedzenie komisji z wyprzedzeniem zostaną zaproszeni
dyrektorzy szkół aby przedstawili jaka jest sytuacja z klasopracowniami w ich
placówkach dla uczniów klas VII.
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W pozostałej dyskusji odniesiono się do wyposażenia klasopracowni w szkołach
podstawowych Gminy Brzesko. Burmistrz obiecał, że będziemy wyposażać
klasopracownie sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

Ad. 21. Wolne wnioski i zapytania.
Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany odczytał pisma:
 organizowanej w dniu 1 listopada br. kwesty na cmentarzu parafialnym i
komunalnym w Brzesku ;
 dot. współfinansowania remontu budynku poczty w Jadownikach;
 pismo „ Nowoczesna”
dot. wybudowania w Brzesku zbiornika p.
powodziowego;- wyjaśnił B.S wnioskodawca oraz Burmistrz Grzegorz
Wawryka .

Radny Stanisław Góra odniósł się do
artykułu i sprostował artykuł w
Informatorze Brzeskim dot. budowy wodociągu w Porębie Spytkowskiej.
Ad. 22. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodniczący RM

Krzysztof Ojczyk

zamknął obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godz.10.00-18.20
Pełna treść dyskusji Płyta CD – załącznik do protokołu.

Protokołowała:

Przewodniczący RM w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Inspektor Marta Kółkowska
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