
P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/2017 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

27 grudnia 2017 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko 

Obradom XLVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku 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-ŻWAWA EWA,  

6. GAWIAK JERZY, 

7. GÓRA STANISŁAW, 

8. KĄDZIOŁKA MARIA,  

9. KLIMEK LESZEK, 

10. KNAGA EDWARD, 

11. KOLBUSZ GRZEGORZ, 

12. KUCIA MARIA, 

13. KWAŚNIAK ADAM, 

14. LUBOWIECKA ANNA, 

15. OJCZYK KRZYSZTOF, 

16. SMOŁUCHA ADAM, 

17. JAROSŁAW SORYS 

18. SPROSKI KAZIMIERZ, 

19. STĘPAK KRZYSZTOF 

20. WYCZESANY PIOTR. 

Nieobecny usprawiedliwiony: Ciurej Marcin  



Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady  

XLVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad gości, stypendystów 

oraz ich rodziny, Radnych, Pana Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, Skarbnik Gminy 

Celinę Łanochę, Sekretarza Gminy Stanisława Sułka, sołtysów, przewodniczących osiedli, 

pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku, przedstawicieli mediów, Komendanta KPP  

w Brzesku oraz wszystkich zaproszonych gości, którzy uczestniczyli na sesji.  W obradach 

sesji uczestniczyło 17 radnych.  

Materiały bez uwag.  

Ad.2. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku 

i stwierdzenie prawomocności obrad. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za wybitne osiągnięcia 

naukowe, sportowe i kulturalne. 

4. Przyjęcie protokołów z obrad sesji odbytych w dniach 25.10.2017, 11.2017 r. oraz 

27.11.2017 r. 

5. Interpelacje Radnych. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

8. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

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

10. Sprawozdanie z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej 

sesji. 

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

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

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; 

 zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 



 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017; 

 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018; 

 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2018; 

 nadania Tytułu Honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”; 

 nadania Tytułu Honorowego „Medal Na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska. 

 zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. 

w sprawie zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 

sportowe; 

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

Gminy Brzesko o nazwie” Jasień – Nowy Świat” ; ( zał. mapy wersja elektroniczna); 

 wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonych  

w obrębie Mokrzyska – Bucze. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad.3 Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za wybitne 

osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wraz z Naczelnikiem EKiS Józefem Cierniakiem wręczyli 

pamiątkowe dyplomy oraz złożyli gratulacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli przyznanych 

uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce, sporcie i wyróżniający się w działalności 

kulturalnej. Dodał, że nie do wszystkich dotarły zaproszenia na poprzednią sesję RM, inni zaś 

uczniowie nie dali rady przybyć w ubiegłym miesiącu.  

Stypendyści:  

N.M – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, finalistka Małopolskiego Konkursu Biologicznego 
dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 

O.S – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, I miejsce w Wojewódzkich Drużynowych 
Biegach Przełajowych, I miejsce w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych  na 
dystansie 1000m 

M.K  – Zespół Szkół w Jadownikach Publiczne Gimnazjum, finalistka wojewódzka 
Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 



W.M – Zespół Szkół w Jadownikach Publiczne Gimnazjum, finalistka Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego 

B. W – Zespół Szkół w Jadownikach Publiczne Gimnazjum, laureatka małopolskiego Konkursu 
Biologicznego i finalistka Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego 

K.K – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku, 1. miejsce w finale Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych 

M. K. – 1. miejsce: Liga Międzyokręgowa w sezonie 2016/2017, Mistrz Polski Juniorów w 
kategorii MIXT, V-ce Mistrz Polski Juniorów w kategorii sprint w kręglarstwie klasycznym 

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk – złożył podziękowanie dla dyrektorów szkół, 

nauczycieli oraz przede wszystkim uczniom za ich wybitne osiągnięcia.  

Pan J.W rodzic uczennicy, która otrzymała stypendium zabrał głos. Podziękował przede 

wszystkim nauczycielom, którzy ich dzieci doprowadzili do tego rezultatu. Co prawda dzieci 

bardzo ciężko pracowały, oni jako rodzice bardzo im kibicowali. Dużo sam się dowiedział 

różnych rzeczy od córki z biologii. Gdyby nie nauczyciele poświęcili im tyle czasu, w czasie 

świąt w okresie ferii, w wolnym czasie, kiedy przyjeżdżali specjalnie. Ten sukces nie byłby 

możliwy. Również podziękowanie złożył dla Dyrektora Gimnazjum w Jadownikach oraz innym 

dyrektorom. Dzięki tym pozytywnym klimatom to się stało, dodał,. Że jest bardzo wdzięczny 

za pomoc. Przytoczył chińskie powiedzenie: „Ojciec to ten za którego sprawą przyszedłem na 

świat, nauczyciel to ten za którego sprawą stałem się człowiekiem”. Wykonują ogromną 

pracę, a wyniki w szkole są naprawdę imponujące. Ma nadzieje, że w przyszłym roku będzie 

równie dobrze.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka złożył gratulacje z okazji zakończenia prac nad 

modernizacją trakcji kolejowych Brzesko-Kraków, Brzesko-Rzeszów. Odnowiony został 

przystanek kolejowy w Jasieniu- oprócz pracowników, którzy byli w to mocno zaangażowani, 

podziękował osobom, którzy byli zaangażowani z Jasienia.  

Wyróżnienia otrzymali: 

Pan Leszek Klimek, sołtys Jasienia, Pan Antoni G., Pan Henryk S., Pan Antoni P. 

Mieszkaniec wyróżniony Pan Antoni P.- podziękował za wyróżnienie, dodał, że mogło to być 

wcześniej ale i tak dobrze, że to się stało. Dodał, że poczekalnia by była dużo wcześniej, 

gdyby nie było utrudnień przez Pana Leszka Klimka, którzy został w pierwszej kolejności 

odczytany  



i Pana Burmistrza. Zasług jest dużo, ojców chrzestnych. Dodatkowo nadmienił sprawę 

remontu drogi w Jasieniu na ul. Kasprowicza, niewykoszonych rowów, stojące rudery przy ul.  

M. Konopnickiej w Jasieniu. Poinformował, że na sesji powinno się podjąć jakąś decyzje, 

żeby to zmienić. Skomentował, iż radni nie znają statutu, poinformował, że mówi o tym 

art.23 pkt. 1 art. 23a, niektórzy zapominają o tych zapisach.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk, odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi 

stwierdzając , iż byłoby lepiej gdyby wszyscy nauczyli się cieszyć z rzeczy dobrych, które 

powstały. Podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta infrastruktura się 

polepsza.  

Ad.4 Przyjęcie protokołów z obrad sesji odbytych w dniach 25.10.2017, 

11.11.2017r. oraz 27.11.2017 r. 

Protokół został przyjęty z dnia 25.10.2017r.  Wyniki głosowania: 

Za 18 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Smołucha Adam, 

Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, 

Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące 1: Maria Kądziołka  

Nieobecni na sesji: Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,   

Protokół został przyjęty z dnia 11.11.2017r.  Wyniki głosowania: 

Za 18 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Smołucha Adam, 

Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, 

Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące 1: Maria Kądziołka  

Nieobecni na sesji: Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,   

Protokół został przyjęty z dnia 27.11.2017r.  Wyniki głosowania: 



Za 18 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Smołucha Adam, 

Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, 

Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące 1: Maria Kądziołka  

Nieobecni na sesji: Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,   

Ad.5 Interpelacje Radnych.  

Brak. 

Ad. 6 Zapytania Radnych.  

Brak.  

Ad. 7 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Przewodniczący osiedla Browarna Marek Serwin- zapytał w sprawie złożonych 

wniosków osiedla do Budżetu Gminy na 2018 rok. Czy można by było kontynuując dobrą 

tradycje, m. in na osiedlu Jagiełły, by zamieścić współfinansowanie ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową remontu placu zabaw na osiedlu Okocimskie. Na osiedlu są dwa place zabaw. 

Jeden jest gminny, drugi jest na terenie spółdzielni mieszkaniowej. Ten plac zabaw jest 

jednym placem, z którego dzieci mogą korzystać wszystkie dzieci.  

Ad. 8 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne  

i międzysesyjne.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał sprawozdanie z udzielonych odpowiedzi. 

(Stanowi załącznik do protokołu). Uwag brak.  

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

Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej. Dodatkowo odczytała pismo Pana Dyrektora BOSiR skierowaną na komisje 

Rewizyjną oraz odpowiedź Przewodniczącej komisji Rewizyjnej do Dyrektora BOSiR z dnia 



21.12.2017r. zapytała, czy obecny jest może Dyrektor BOSiR-u na posiedzeniu. Dyrektora nie 

było obecnego na sali.  

Ad.9 Sprawozdanie z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od 

ostatniej sesji. 

Brak obecności na posiedzeniu Pani Przewodniczącej Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  

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

sesji.  

Uwag brak.  

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).  

Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  

Sprawozdanie złożyła Pani Jadwiga Kramer, Przewodnicząca SKM. (Stanowi załącznik do 

protokołu). Przewodnicząca dodatkowo podziękowała za współprace i złożyła rezygnację  

z funkcji po 10 latach pracy w Społecznej Komisji  Mieszkaniowej.  

Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że w dniu 6 grudnia 2006r. 

została powołana Społeczna Komisja Mieszkaniowa na pierwszej Sesji RM jako pierwsza 

uchwała podjęta po ukonstytuowaniu się Rady Miejskiej. Odczytał skład pierwszej SKM. Pani 

Jadwiga pełniła od początku funkcję Przewodniczącej aż do dziś. Złożył jej serdecznie 

podziękowania za 11 lat pracy.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka złożył wyrazy uznania i podziękowania za pełną 

zaangażowania pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Praca w Społecznej Komisji Mieszkaniowej jest bardzo trudna i odpowiedzialna. Podziękował 

za kompetentne rozmowy i oddanie, ale przede wszystkim za życzliwość i otwartość na los 

drugiego człowieka. Dla nas wszystkich zastanie wzorem najlepszych cech: wrażliwości, 

rzetelności i sumienności. Jest przekonany, że jej aktywność społeczna będzie nadal służyć 

mieszkańcom naszej gminy.  



Ad.13 Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła projekt uchwały, tj. zmiany w poszczególnych 

paragrafach.  

Pytania: 

Radny Jarosław Sorys, zapytał o dział 700, nabycie prawa własności oraz użytkowania 

wieczystego na kwotę 301.000,00 zł?.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że jest to kwota ze sprzedaży nieruchomości ale 

niknkretnej działki. To jest nasz dochód ze sprzedaży. To jest dostosowane do planu. Nie jest 

to za jedną konkretną działkę, lecz szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie odpowie Pani 

Naczelnik GGMR.  

Radny Jarosław Sorys, zapiał jak to była konkretnie za nieruchomość?.  

Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał jakie jest saldo na rezerwie 

ogólnej?.  

Naczelnik GGMiR Renata Pacura, wyjaśniła sprawę sprzedaży działek Radnemu J. Sorysowi. 

Sprzedano dwie działki w Okocimiu oraz na Pomianowskim Stoku, działka komercyjna. Tych 

sprzedaży było na większą kwotę, tylko to dokonywaliśmy zmiany z planów. Brutto działka 

488.310,00 zł. Pomianowski Stok, w ciągu roku sprzedano cztery działki pod budownictwo 

mieszkaniowe. Łącznie za rok to około milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

trzysta dwa złote.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że plan był na sześć milionów, lecz w ciągu 

roku zmniejszali.  

Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał co ze sprzedażą nieruchomości przy 

lecznicy?.  

Naczelnik GGMiR Renata Pacura, odpowiedziała, że będzie zorganizowany przetarg. 

Interpretacja przepisów zmieniła się, iż musi być to przetarg ponieważ sprzedają lokal wraz  

z udziałem w części gruntu. Lokal jest w całości własnością gminy, lecz sprzedają udział  

w części gruntu.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że saldo na rezerwie ogólnej 76.390,00 zł.  

a było 270.000,00 zł.  

Radny Jarosław Sorys, czy środki które było współfinasowane z inwestycji z powiatem 

zostały rozliczone?. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że zostały rozliczone środki, otrzymali zwrot 

środków. Zostały one już zbilansowane.  



Radny Jarosław Sorys, wyraził zdanie, że na ostatniej sesji była rozmowa na temat 

zwiększenia planu wydatków na BOSiR. W tym miesiącu dopełniamy jego wolę i realizujemy 

to co zawarł w jego piśmie.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że BOSiR ma rachunki za energię 

elektryczną, na które nie ma planu, czy jest inne wyjście?! Mamy zostawić zobowiązania bez 

pokrycia  

w planie? Dopuścić, aby zapłacić z odsetkami.  

Radny Jarosław Sorys, co się stało, że tak nie oszacował tego planu? 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że BOSiR przy projektowaniu budżetu ma 

bardzo cięte wydatki, bardzo rygorystycznie. W pewnym momencie po prostu brakuje. Cięte 

są wydatki zarówno na oświacie, na wszystkich jednostkach, ponieważ brakuje dochodów 

bieżących. Gdyby chciała planować budżet tak jak chcą jednostki to potrzebowali by drugiego 

budżetu. Co roku BOSiR przekazuje sprawozdanie, macie na komisjach informacje. Skoro 

wydaje się Państwu, coś za dużo to od tego jest Dyrektor który Państwu wyjaśni na 

posiedzeniach.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania:  

Za 16 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, 

Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, 

Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra 

Stanisław, Klimek Leszek.  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące 2:  Kolbusz Grzegorz, Sorys Jarosław, 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,  Babicz Bogusław, 

Uchwała Nr XLVI (326)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 

2017/stanowi załącznik do protokołu/ 

 zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/Uchwala-Nr-XLVI-326.pdf


 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania:  

Za 19 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, 

Kolbusz Grzegorz, Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, 

Sproski Kazimierz, Sorys Jarosław, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, 

Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,   

Uchwała Nr XLVI (327)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej  

w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko/stanowi załącznik do protokołu/  

 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017; 

Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał czy ostatecznie została ustalona 

kwota, ktoś oszacował wydatki jakie faktycznie mają zostać poniesione na wykonanie 

podjazdu dla niepełnosprawnych w PSP w Sterkowcu?.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, wyjaśnił, że kilka tygodni temu referat budownictwa 

wykonał sprawdzenie dokumentów przez Panią dyrektor, został sporządzony protokół z tego 

spotkania, z którego wynikło, że te dokumenty nie są właściwe, należy je poprawić. Przed 

świętami Pani Dyrektor dostarczyła nowe dokumenty, które zawierały nowy kosztorys 

sporządzony przez osoby z uprawnieniami budowalnymi. Kosztorys inwestorki niezależny. 

Ten kosztorys też został sprawdzony przez referat. Zawierał również pewne złe schematy 

obliczeń i musiał ulec poprawieniu. Ostatecznie Pani Dyrektor dostarczyła już kosztorys 

inwestorski poprawiony. Sprawdzony został ponownie, był właściwie sporządzony. On mógł 

już posłużyć jako podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych poprzez konkretne 

firmy wykonawcze. Najtańsza oferta była na kwotę około 39.000,00 zł.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/Uchwala-Nr-327.pdf


Skarbnik Gminy Celina Łanocha dodała, że Pani Dyrektor zawarła umowę z wykonawcą, 

ponieważ tylko na kwotę umowy można ustalić wydatki niewygasające.  

Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał kto zapłacić za kosztorys inwestorki? 

Rozumie, że gmina za to nie zapłaciła, ani szkoła. Stwierdził, że potwierdzają się te 

doniesienia, że nie było żadnej dokumentacji przy projektowaniu tym pierwotnym, kwota 

50.000,00 zł. chyba była wzięta z sufitu.  

Naczelnik Bogdan Dobranowski, wyjaśnił, że szkoła przedstawiła im dokumenty, które były 

niewłaściwe. Referat budownictwa nie płacił za kosztorysy, w kwestii dyrektor szkoły się nie 

wypowiada bo nie ma takich informacji.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania:  

Za 19 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, 

Kolbusz Grzegorz, Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, 

Sproski Kazimierz, Sorys Jarosław, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, 

Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,   

Uchwała Nr XLVI (328)2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2017 /stanowi załącznik do protokołu/  

 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018; 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania:  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/Uchwala-Nr-XLVI-328.pdf


Za 18 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, 

Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, 

Sorys Jarosław, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia 

Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz  

Uchwała Nr XLVI (329)2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 

 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2018; 

Radny Bogusław Babicz, zgłosił redakcyjną poprawkę. W miesiącu styczniu usnąć „i”  

Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zaproponował, aby jako dodatkowy punkt 

czy zamieścić go gdzieś indziej temat stan jakości powietrza. Jest okres teraz, gdzie 

występują alarmy smogowe. W piątek było gorsze powietrze w Brzesku niż w Krakowie. 

Zapytał, że nie wie czy są jakieś punktu pomiarowe, czy są jakieś urządzenia ale warto było 

by sobie w tym temacie podyskutować?.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, zakupiliśmy kilka sztuk pomiaru jakości 

powietrza. Gmina weszła w projekt dot. dofinansowania do wymiany pieców, aby to 

środowisko chronić i był problem, aby zgłosili się mieszkańcy. Dopóki sami mieszkańcy 

swoich nawyków nie zmienią i swoje świadomości o realnym zagrożeniu to naprawdę jest 

ciężko cokolwiek wymóc.  

Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poprosił, że jeśli są pewne pomiary, aby je 

przedstawić w styczniu na komisjach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział, że one są zamieszczone na intrenecie  

i tam można śledzić pomiary na bieżąco.  

Kierownik GKOŚ Henryk Piela, poinformował, że na stronie internetowej www.brzesko.pl jest 

link do tych czujników. Codziennie wskazują poziom.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/Uchwala-Nr-XLVI-329.pdf
http://www.brzesko.pl/


Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że nie wiedział i być może 

znaczna część mieszkańców też nie wie. Sprawdzi wyniki czujników i zobaczy co z tego 

wyjdzie.  

Radny Krzysztof Stępak, wyjaśnił, że wnioskował, aby powiadomienia przychodziły, że są 

przekroczenia norm, gdzieś się wyświetlały. Stwierdził, że jedynie w internecie się 

wyświetlają, a mało osób wie o tym w ogóle. Mieszkańcy muszą widzieć, że normy są 

przekroczone.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że ma tą aplikacje i można sobie dowolnie 

ustawiać zakres komunikatów w swoim telefonie, nawet zakres obszaru.  

Radny Stanisław Góra, zawnioskował, że punkt 1 z października rozszerzyć na dwa kwartały. 

W marcu dodać 3 punkt o treści: informacja o założeniach w zakresie pozyskiwania 

inwestorów i pomocy przedsiębiorcą lokalnym.  

Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że ten temat komisja Rewizyjna ma właśnie  

w miesiącu marzec.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek radnego S.Góry 

Wyniki głosowania:  

Za 19 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, 

Kolbusz Grzegorz, Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, 

Sproski Kazimierz, Sorys Jarosław, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, 

Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,   

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały wraz z przyjętą 

zmianą a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie 

powyższy projekt.  

Wyniki głosowania:  



Za 18 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, 

Kolbusz Grzegorz, Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, 

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

Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof, Sorys Jarosław  

Uchwała Nr XLVI (330)2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018 

/stanowi załącznik do protokołu/  

 nadania Tytułu Honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”; 

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk, odczytał uzasadnienie wniosku o przyznanie tytułu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa odczytała projekt uchwały a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania:  

Za 19 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, 

Kolbusz Grzegorz, Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, 

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

Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek, Sorys Jarosław  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,  

Uchwała Nr XLVI (331)2017 w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta 

Brzeska”/stanowi załącznik do protokołu/  

 nadania Tytułu Honorowego „Medal Na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał uzasadnienie wniosku.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/Uchwala-Nr-XLVI-330.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/Uchwala-Nr-XLVI-331.pdf


Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa odczytała projekt uchwały a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania:  

Za 18 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz, 

Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, 

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

Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek, Sorys Jarosław  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, 

Uchwała Nr XLVI (332)2017 w sprawie nadania tytułu honorowego „ Medal na Wstędze za Zasługi dla 

Miasta Brzeska”/stanowi załącznik do protokołu/  

 zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. 

w sprawie zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 

sportowe; 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił sentencje zmiany zapisów w w/w projekcie 

uchwały.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa odczytała projekt uchwały a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania:  

Za 18 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara,Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, 

Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka 

Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek, Sorys Jarosław  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/Uchwala-Nr-XLVI-332.pdf


Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof, Lubowiecka Anna, 

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

Gminy Brzesko o nazwie” Jasień – Nowy Świat” ; ( zał. mapy wersja elektroniczna); 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że plan był omawiany na 

posiedzeniu komisji rewizyjnej ponieważ tylko ta komisja miała posiedzenie. Zgłoszono mi, że 

były uwagi dotyczące, intensywności zabudowy. Powtórzyłaby się historia jak ze strefą 

przemysłową. Uważa, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Firma, która przedkłada 

plan powinna zwracać na to uwagę, ponieważ każda zmiana, każde procedowanie jest 

bardzo drogie.  

Architekt Firma został wyjaśniła, że na komisji został zakwestionowany minimalny wskaźnik 

intensywności zabudowy dla terenów mieszkaniowych, jednorodzinnych. Dodała, że nie wini 

błędu zespołu projektowego. Uchwalenie mniejszego wskaźnika jest możliwe, na Państwa 

wniosek. Następnie zaprezentowała na mapie plan zagospodarowania przestrzennego  

i dokonała jego analizy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa, poprosiła o prezentację na rzutniku, aby 

było lepiej widoczna omawiana mapa. ‘ 

Architekt Firma dokonała omówienia planu zagospodarowania przestrzennego „Jasień-Nowy 

Świat”.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zgłosił autopoprawkę Burmistrza Brzeska tj. w paragrafie 7 

ustęp 3 pkt. 2 lit. B na 0,01 oraz w paragrafie 9 ust. 1 pkt. 2 lit. B na 0,01  wskaźniki 

intensywności zabudowy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa odczytała projekt uchwały  

wraz ze zmiana a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie powyższy projekt.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka potwierdził autopoprawkę.  

Wyniki głosowania:  

Za 19 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara,Kwaśniak Adam, Smołucha Adam, Babicz Bogusław, Brzyk Franciszek, 



Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka 

Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek, Sorys Jarosław, Lubowiecka Anna, 

Przeciw: 0  

Wstrzymujące: 0 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Bogusz Krzysztof,  

 wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonych  

w obrębie Mokrzyska – Bucze. 

Kierownik GGMiR Renata Pacura, na terenie tym ma powstać inwestycja, z przeznaczeniem 

na MOTO-PARK. Ma powstać wielofunkcyjny tor kartingowy dostępny dla dzieci i młodzieży 

wraz z infrastrukturą techniczną. Będzie promowało tą miejscowość, przynosiło korzyści z 

dzierżawy tego gruntu.  

Radny Piotr Wyczesany, ponieważ teren ten leży w obrębie Mokrzyska-Bucze a tak naprawdę 

w granicach jego miejscowości. Jaką drogą będzie można w przyszłości będzie można 

dojechać do tego motor-parku,  

Kierownik GGMiR Renata Pacura, jest tam droga gminna.  

Radny Piotr Wyczesany, czy ona będzie w takiej formie jaka jest teraz? Czy zostaną 

wykonane jakieś prace modernizacyjne.  

Kierownik GGMiR Renata Pacura, droga ta na pewno zostanie poprawiona, aby ułatwić 

dojazd. Planuje się tam ewentualne poszerzenie tej drogi.  

Radny Piotr Wyczesany, czy teren ten przedstawiony, obejmuje już istniejącego motocrossu.  

Kierownik GGMiR Renata Pacura, odpowiedziała, że w całości.  

Radny Piotr Wyczesany, jakie są plany obecnie do istniejącego motocrossu?  

Kierownik GGMiR Renata Pacura, przyszły inwestor planuje również połączyć aktualne 

zagospodarowanie z jego zamierzeniami inwestycyjnymi.  



Radny Piotr Wyczesany, zapytał, czy koledzy którzy się tym obecnie zajmują zostali już 

powiadomieni, że mogą od gminy ten teren stracić? Oni ten teren odpłatnie czy nie odpłatnie 

dzierżawią.  

Kierownik GGMiR Renata Pacura, dzierżawią ten teren od gminy, na czas nieokreślony.  

W umowie jest zapis, że jeśli zaistnieją okoliczności które w chwili wydzierżawiania nie były 

znane gminie istnieje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy.  

Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk, w opisie inwestor wybuduje następujące 

obiekty: wielofunkcyjny tor kartingowy dostępny dla młodzieży i mieszkańców miasta i gminy 

oraz dla sportowców, zaplecze techniczne, biurowe i socjalne niezbędne do funkcjonowania 

obiektu, elementy rekreacyjne m.in. miastecko rowerowe, siłownia na powietrzu, plac zbaw. 

Czy te wszystkie obiekty będą na całości tego placu, na 7ha ? czy jeszcze jakaś wewnętrzna 

infrastruktura będzie? Ciągi pieszo jezdne, ciągi komunikacyjne? 

Kierownik GGMiR Renata Pacura- na pewno jest to wpisane w te 7 ha. Dzisiejsza uchwała to 

nie podpisanie umowy z inwestorem. Uchwała jest zgodą na podjęcie w tej sprawie rozmów.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, pojawił się inwestor, który deklaruje, że zainwestuje 

na tym terenie sporo pieniędzy, kilkanaście milionów złotych. Chce wykonać profesjonalny 

tor, który posłuży do rozgrywania zawodów, treningów. Wiąże się to oczywiście również  

z zapleczem. Plan zagospodarowania sam inwestor przedstawi, ponieważ jest chętny przybyć 

na komisje, bądź sesje. Ta oferta inwestycyjna jest dość poważna, warto, aby gmina 

skorzystała z tej propozycji. Pracownicy urzędu jeździli w teren z inwestorem, ocieniali, 

architekt urzędy wstępną koncepcję również ma. Ta inwestycja jest na pewno na wiele lat.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, skoro pan mówi, że to jest inwestycja poważna na wiele lat, 

mieliśmy na tym terenie już BIOSOLID na tym terenie. Czy zwracaliście się Państwo do rad 

sołeckich, Mokrzyska i Bucze? Na 25 lat to jest spory okres czasu, teraz jest tam motocross. 

Pan nie bywa na tym terenie jak ja, ponieważ tam mieszka. Jest to teraz na tyle uciążliwe, że 

jest hałas, nie wie jak będzie przy tym motor parku, czy nie będzie jeszcze większego hałasu, 

ponieważ będzie to większy teren. Szkoda, że tego nie dano na komisje, jak nad tym 

debatowaliście i szkoda, że nie dano do rad sołeckich. My tam mieszkamy, my jesteśmy 

sąsiadami tego terenu. Warto się nad tym zastanowić.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- ten materiał został skierowany do biura rady, aby 

komisje się z tym tematem zapoznały. Była tylko jedna komisja zwołana, w związku  



z powyższym debatowano tylko na jednej. Pan przewodniczący skierował ją na sesje, aby 

debata mogła się odbyć. Uciążliwość zapewne będzie podobna do tej jaka obecnie 

funkcjonuje. Jeśli chodzi o pewne przepisy m. in z ochroną środowiska to inwestor będzie 

musiał się starać o wydanie wszelkich pozwoleń i decyzji.  

Naczelnik ITK UM w Brzesku Bogdan Dobranowski, inwestor jest dobrze znany, przynajmniej 

dla części Państwa. On chciał przybyć rozmawiać na komisje w grudniu. Nie wiedzieliśmy, że 

komisji nie było. Chce przedstawić koncepcje na slajdach. On nas przekonał, dlatego, że to 

będzie taka inwestycja, której nie ma praktycznie na południu Polski. To by nas na pewno 

wyróżniało i odbywały by się wyścigi nie tylko regionalne, czy krajowe ale i międzynarodowe. 

To są pojazdy gokartowe, czterokołowe, silniki malutkie, bez zabudowy karoseryjnej. 

Inwestor w pierwszej kolejności musi uzyskać decyzje środowiskową, a potem dopiero WZ. 

Ta inwestycja na pewno by wyróżniła naszą gminę. Była by to profesjonalna inwestycja.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk, zapytał w przypadku podpisania umowy, sposób 

przeznaczenia tego terenu w ciągu 25 lat może ulec zmianie? Gdyby później inwestorowi coś 

innego by się umyślało, czy ta umowa będzie podlegała wypowiedzeniu?  

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, w umowie dzierżawy będzie zapis o celu dzierżawy.  

Radny Piotr Wyczesany- wspomniał Pan, że budowa tego toru może nas wyróżnić wśród 

innych gmin, na skalę Polski, jeżeli z tego tytułu, mieszkańcy którzy już tam mieszkają będą 

mieć jakieś uciążliwości w życiu codziennym to dla nich będzie mniejszym argumentem ten 

tor, że on tam będzie powstawał. Jaki poziom hałasu będą emitować te pojazdy?  

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, uciążliwości hałasowe nie będą większe niż w tej chwili, 

jakie ma motocross. Wszelkie wyliczenia akie będą to będą zawarte w dokumentach które są 

przedmiotem postępowania o decyzję środowiskową.  

Radny Piotr Wyczesany- motory korzystaj z tego toru raz na miesiąc, może rzadziej może 

częściej. A teraz jeśli powstanie taki profesjonalny tor komercyjny to będzie ktoś chciał na 

tym zarabiać. Ilość tych zawodów, treningów będzie większa niż w tej chwili. Czy planowane 

jest ogrodzenie tego terenu czymś dźwiękoszczelnym by zminimalizować uciążliwość?  

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, inwestor planuje ogrodzić ten teren. A wszelkie inne 

zabezpieczenia będą wynikać z decyzji środowiskowej, która narzuci konieczność budowy 

ekranów. Inwestor jest obecnie na wstępnej decyzji środowiskowej.  



Radna Ewa Chmielarz- proszę się nam nie dziwić mieliśmy BIO SOLID, który miał nie 

śmierdzieć a śmierdział okropnie i parę lat walczyliśmy z tym zakładem. Wie Pan dobrze jak 

to było, a też była decyzja środowiskowa. Stąd nasze obawy.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, nie chce inwestycji, która w jakiś sposób będzie 

szkodliwa. Dojazd do tych terenów odbywa się zjazdem z autostrady, terenami 

niezabudowanymi, więc w kwestii uciążliwości dojazdu nie będzie. Funkcja tego terenu może 

być wieloraka. Inwestor deklaruje otwartość na współpracę.  

Radny Piotr Wyczesany- czy ewentualne podsianie umowy na okres dzierżawy 25 lat będzie 

skutkowało inwestycjami ze strony gminy, w poprawę infrastruktury? Drogi dojazdowe? Czy 

przekazujemy ten teren w takiej formie jakiej jest, czyli z tą drogą bez dodatkowych 

środków? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, umowa określi wydzierżawienie terenu, które są 

wskazane w uchwale. Niewykluczone, że będzie taka potrzeba i powinniśmy być otwarci na 

współprace z przedsiębiorcą.  

Radna Anna Lubowiecka- czy konieczne jest dzisiaj podjęcie takiej uchwały? W kontekście 

tego co mówił Pan naczelnik, że inwestor był zainteresowany spotkaniami z komisjami i na 

pewno by przybliżył nam informacji, jest mnóstwo pytań. Takie spotkanie z osobami 

zainteresowanymi z rady oraz inwestorem na pewno przybliży nam, odnośnie hałasu, 

warunków jak często te zawody. Na pewno ma jakąś orientację i jest lepiej zorientowany niż 

my.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk -rozumiem, że jest to wniosek, aby ściągnąć projekt 

uchwały z sesji, aby nawet nie w ramach komisji zrobić spotkanie z inwestorem. Nawet 

mieszkańców, którzy są zainteresowani.  

Radna Anna Lubowiecka- może nie ma sensu wprowadzać tutaj mieszkańców bo skoro my 

mamy ewentualnie podjąć uchwałę i taką decyzję. Skoro jest to taka poważna inwestycja to 

wartałoby posłuchać inwestora i wiedzieć coś więcej. Można potem udzielić informacji 

mieszkańcom, zainteresowanym zorganizować spotkanie w tych miejscowościach których 

dotyczy inwestycja.  

Kierownik GGMiR Renata Pacura- jedno drugiego nie wyklucza. Można podjąć uchwałę 

dzisiaj, a takie spotkanie zorganizować. To, że dziś Państwo podejmiecie tę uchwałę nie 



zamyka drogi do niczego. To jest tylko wyrażenie zgody na to, żeby wydzierżawić działki w 

trybie bez przetargowym. Jeśli sobie Państwo życzą, żeby przed podpisaniem umowy 

zorganizować spotkanie to je zorganizujemy.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, konkretny inwestor jest wskazany w uchwale i my 

podejmujemy tę decyzję. Mamy więcej niewiadomych niż wiadomych.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk- Pani radna czy to jest konkretny wniosek?  

Radna Anna Lubowiecka- ja zgłosiłabym taki wniosek, mówiący o tym, żeby po prostu 

odstąpić dzisiaj od podejmowania tej uchwały. Konkretnie o ściągnięcie uchwały z obrad. 

Panowie mówią, że inwestor zrezygnuje. Sam inwestor chciał się spotkać z nami wcześniej.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk dodał, że takie spotkanie musi zostać 

zorganizowane przez Burmistrza Brzeska, niekoniecznie w formie komisji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że zorganizuje lecz lepiej było by 

połączyć komisje i wówczas zaprosić inwestora.  

Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 

zaopiniowała na swoim posiedzeniu pozytywnie. Mamy wszystkie wiadomości, jeżeli Pani 

mówi że byłoby to niewiążące, to co nam przyjąć to dziś tą dzierżawę? A w kwestii 

konsultacji mielibyśmy spotkanie z inwestorem i dodatkowe informacje.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk- wolę wcześniej porozmawiać, a potem podjąć 

decyzję, wielokrotnie to podkreślałem. Poddał wniosek radnej A. Lubowieckiej pod 

głosowanie.  

Wyniki głosowania:  

Za 8 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz 

Grzegorz, , Smołucha Adam, Kądziołka Maria, Lubowiecka Anna, 

Przeciw: 0  

Wstrzymujące 11: Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Babicz Bogusław, Brzyk 

Franciszek Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Góra 

Stanisław, Klimek Leszek, Kucia Maria, 

Nieobecni na sesji/głosowaniu : Ciurej Marcin, Sorys Jarosław   



Projekt uchwały został ściągnięty z obrad sesji.  

Ad. 14 Ad. 15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. Wolne wnioski  

i zapytania. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco: 

Przewodniczącemu osiedla Browarna- odpowiedział, że urząd zawsze się przychylał do 

współfinansowania inwestycji razem ze spółdzielnią mieszkaniową. Jeśli taka możliwość 

będzie przy podjęciu nowego budżetu, przesunąć pieniądze z innego działu. Zawsze byłem 

otwarty na takie działania. Takie wnioski powinny wpłynąć przed złożeniem projektu 

budżetu. Wyjaśnił, że przeanalizuje tę sprawę.  

Ad.16 Wolne wnioski i zapytania. 

Radna Anna Lubowiecka wraz z sołtysem Marianem Czarnikiem zaprosili na koncert 

noworoczny Chóru przy Bazylice Mniejszej w Szczepanowie, który odbędzie się w czterech 

miejscach w Kościele parafialnym w Buczu, Bazylice Mniejszej w Szczepanowie, Kościele 

parafialnym w Mokrzyskach oraz w Sanktuarium w Okulicach.  

Radny Krzysztof Bogusz- poinformował, że w Sterkowcu po kilkunastu latach wyprowadza się 

jeden z najemców lokalu, który znajduje się na poddaszu Domu Kultury. Jest tam kilka 

pomieszczeń biurowych. Zwracał się już radny kilkakrotnie, aby podjąć jakieś działania 

mające na celu wykorzystania tych pomieszczeń. Przygotowania oferty przez urząd, 

pojawienie się informacji na stornie internetowej UM w Brzesku, być może skorzystać z biura 

nieruchomości, że urząd ma tego typu obiekty na terenie gminy.  

Ad.17 Zamknięcie obrad sesji.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował 

wszystkim za obecność, życzył wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i zamknął obrady 

XLVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

Obrady trwały od godziny 11:00 - 15:20  
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