P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2015
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
9 listopada 2015 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XVII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 21 radnych:
1. BABICZ BOGUSŁAW,
2. BOGUSZ KRZYSZTOF,
3. BOROWIECKA BARBARA,
4. BRZYK FRANCISZEK,
5. CHMIELARZ EWA,
6. CIUREJ MARCIN,
7. GAWIAK JERZY,
8. GÓRA STANISŁAW,
9. KĄDZIOŁKA MARIA,
10. KLIMEK LESZEK,
11. KNAGA EDWARD,
12. KOLBUSZ GRZEGORZ,
13. KUCIA MARIA,
14. KWAŚNIAK ADAM,
15. LUBOWIECKA ANNA,
16. OJCZYK KRZYSZTOF,
17. SMOŁUCHA ADAM,
18. SPROSKI KAZIMIERZ,
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19. SORYS JAROSŁAW,
20. STĘPAK KRZYSZTOF,
21. WYCZESANY PIOTR.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Odtworzył obrady sesji, po stwierdzeniu prawomocności obrad. Przywitał Pana
Burmistrza oraz wszystkich Radnych i osoby obecne na sali podczas trwania sesji.
Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Przedstawił proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Zapytania radnych.
5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
6. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o
samorządzie gminnym).
8. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób
zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o samorządzie
gminnym).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.) Zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia
27.01.2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Brzesko;
2.) Poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A-4 nazwy „Autostrada
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;
3.) Zmiany nazwy ulicy „Armii Ludowej” na „Rotmistrza Witolda Pileckiego ” w
Brzesku.
4.) Przekazanie zażalenia SKO w Tarnowie.
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5.) Projekt uchwały w sprawie reprezentowania gminy Brzesko w Lokalnej

Grupie Działania Stowarzyszenie Kwartet na Podgórzu oraz w organach tej
grupy.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Poinformował, że wpłynęła do Rady Miejskiej skarga mieszkańca dotycząca zażalenia
na przewlekłe postępowanie prowadzone przez Burmistrza Brzeska. Jest opinia radcy
prawnego w jakim trybie powinniśmy tą skargę rozpatrzyć.
Przewodniczący
przeczytał treść odpowiedzi radcy prawnego - treść stanowi załącznik do protokołu.
Odczytałem tą opinię dlatego, że pod projektem uchwały, który państwo
otrzymaliście, brak jest parafki rady prawnego, stąd moje ustne wyjaśnienie i
przytoczona opinia. Proponuje ten projekt uchwały wprowadzić do punktu 9 jako
podpunkt 4. Czy do tego projektu są pytania?. Uwag brak. Poddaje pod głosowanie
wprowadzenie tego projektu do punktu 9 jako podpunkt 4.
Głosowano: jednogłośnie.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek:
W imieniu Burmistrza Brzeska chciałem zgłosić wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie
Działania Kwartet na Przedgórzu. Ma to związek z tym, że na poprzedniej sesji w
związku z informacją Pana Burmistrza iż chce aby inny pracownik Urzędu go
reprezentował w Radzie Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu, podjęcie uchwały na
ten moment jest konieczne aby pan Burmistrz mógł oddelegować odpowiedniej
osobę do reprezentowania.
Radny Adam Smołucha:
Ja mam pytanie. We władzach kwartetu może teraz brać Pan Burmistrz udział lub
wyznaczona przez niego osoba, przy czym za każdym razem może to być inna osoba.
Czy tak sformułowany zapis jest właściwy?.
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek:
Pytaliśmy się oraz kontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim.
Chcieliśmy mieć pewność, że w tym momencie jeżeli Burmistrza Brzeska będzie
reprezentować inna osoba to Burmistrz nie będzie miał możliwości uczestniczenia w
radzie i zabierania głosu. Natomiast ten zapis jest na tyle elastyczny, że gdyby się
okazało iż w tej chwili wszystkie elementy w kompetencji członków rady będą
punktowane czyli wiek, przedsiębiorstwo itd. Ten zapis pozwoli również wójtom lub
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burmistrzom, członkom kwartetu aby w razie konieczności również zamienić te
osoby. Gdyby się okazało iż na przykład osoba która będzie poniżej 35 roku życia, to
z tej gminy gdzie będzie taki przedstawiciel i pan Burmistrz będzie miał możliwość
zamienienia tej osoby na inną tak, aby nikt nie tracił możliwości finalizowania danego
projektu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Panie Sekretarzu ja mam jedno pytanie. W tym Kwartecie mamy tak napisane że:

Gmina Brzesko jest reprezentowana w LGD Kwartet na Przedgórzu oraz w organach
tej grupy przez Burmistrza Brzeska lub osobę przez niego wskazaną. Czy pozostali
Wójtowie i Burmistrzowie podejmują podobną uchwałę oraz jak ten paragraf ma się
w kontekście do uchwały podjętej w dniu 28 października, treść tej uchwały jest
tożsama.
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek:
Treść tej uchwały nie jest do końca tożsama. Ponieważ w poprzedniej uchwale rada
prezentujecie osoby do Rady. Natomiast w LGD Kwartet na Przedgórzu jest wyraźnie
napisane, że jednym z przedstawicieli każdej z gmin jest wójt czy też burmistrz. By to
uregulować jest ta uchwała, że Burmistrz Brzeska może delegować osobę w swoim
zastępstwie. W innym wypadku te ustne zapewnienia wójtów i burmistrzów nie będą
rozpatrywane. Nie wiadomo, czy te uchwały zostały już podjęte. My wykorzystując
to że jest sesja chcemy taką uchwałę podjąć, aby później nie było jakiś nieścisłości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Jeszcze raz dopytam bo tu jest mowa w drugiej części tego paragrafu: oraz organach
tej grupy. Ja bym proponował doprecyzować ten zapis dotyczący konkretnego
przepisu, że burmistrz w oparciu o taki ustęp lub o taki paragraf, reprezentuje gminę.
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek:
Dlatego jest taki zapis ponieważ, nie ma takiej możliwości żeby w radzie
stowarzyszenia burmistrza reprezentował inny pracownik, a na przykład na walnym
zebraniu był Burmistrz. Jeżeli burmistrz upoważni swojego pracownika do
reprezentowania gminy i państwo poprą tą uchwałę to nie ma możliwości żeby w
jednym organie był pan burmistrz, a w drugim oddelegowana osoba. Na takim
zabraniu oraz na walnym zebraniu reprezentuje jedna ta osoba.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Przyjmuję te wyjaśnienia. Mam nadzieję, że to jest dobrze skonsultowane.
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Proponuje projekt tej uchwały wprowadzić do punktu 9 jako podpunkt 5. Uchwała w
sprawie reprezentowania Gminy Brzesko w LGD Kwartet na Przedgórzu- treść
uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Głosowanie: jednogłośnie.
Radny Bogusław Babicz:
Panie burmistrzu ja mam pytanie w kontekście punktu 9 dzisiejszego porządku obrad
i pierwszej uchwały, która jest tam umieszczona. To jest Zmiany Uchwały Nr

LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27.01.2010r. w sprawie ustalenia planu
sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Brzesko. To pytanie zadaje w kontekście wniosków

podjętych w piątek na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty i komisji spraw
obywatelskich. Pierwszy wniosek, który został podjęty - Komisje wnioskowały o
przedstawienie informacji prawnej dotyczącej możliwości utworzenia wspólnego
obwodu dla szkół podstawowych w Sterkowcu i Szczepanowie obejmującego
miejscowości Sterkowiec, Szczepanów i Wokowice i przedłużenia uchwały na sesję
Rady Miejskiej po uzyskaniu pisemnej opinii prawnej radcy prawnego o możliwości
utworzenia takiego obwodu. Mam pytanie do Burmistrza, czy taka opinia została
sporządzona ?.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka:
Panie radny byliśmy na wspólnej komisji i mówiliśmy, że raczej ta uchwałą będzie
prezentowana na następnej sesji. Zgodziliśmy się z tym by zrobić jeden wspólny
obwód, który będzie obejmował 2 szkoły i 3 miejscowości. Ja nie wiem, czy mamy
teraz w tej chwili opinię prawną, ale też nie jestem w stanie powiedzieć, czy taka
opinia prawna na dzień dzisiejszy będzie. Pamiętacie państwo, że komisja była w
piątek.
Naczelnik Józef Cierniak:
Chciałem państwa poinformować, że kontaktowałem się z Panią Radczynią w piątek.
Pani powiedziała jednoznacznie, że w sobotę i niedzielę nie może takiej opinii wydać.
Związku z tym dzwoniłem do niej wczoraj powiedziała, że na ten temat nie będzie
dyskutować, każdy ma dzień wolny i nie da się tego zrobić na kolanie. Musi sprawdzić
orzecznictwo i dopiero w terminie do końca tygodnia jest w stanie jednoznaczną
opinię w tym temacie przygotować.
Radny Bogusław Babicz:
Wobec tego Panie przewodniczący nie wiem, czy jest zasadne żebyśmy się zajmowali
tym tematem skoro był taki wniosek obydwu komisji, jednogłośnie przyjęty o ile
dobrze pamiętam. W takiej sytuacji nie wiem, czy właściwe byłoby przełożenie tego
na najbliższą sesję kiedy taka opinia pisemna będzie możliwa do uzyskania.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Rozmawiałem po posiedzeniu komisji z Panią Radcą i rozmawiałem także dzisiaj.
Wydaje mi się, że mam o wiele bardziej aktualne informacje niż Pan Naczelnik
przedstawił. Udało mi się również w między czasie porozmawiać. Pani radca
dopuszcza możliwość przyjęcia zapisu wspólnego obwodu, oczywiście po analizie
przepisów prawnych, wspólnych obwodów dla Wokowic, Sterkowca oraz
Szczepanowa. Ten zapis jest możliwy, oczywiście nie przekazała mi tego w formie
pisemnej. Konkluzja jest taka, że ustawa tego nie zakazuje. Jeżeli Rada Miejska
zmieniłaby paragraf w ten sposób, że określiło by się jeden ustęp dotyczący na
przykład dla szkoły w Sterkowcu i Szczepanowa i w to miejsce wpisało się dodatkowy
wpis który brzmiał by: że ustala się obwód szkolny dla miejscowości Wokowice, to
wówczas jest zgodna takie stanowisko z swej strony zaaprobować. Jeszcze jedna
rzecz. którą konsultowałem z Panią radcą, co zostało również podniesione na komisji.
W paragrafie dotyczącym wprowadzenia tej uchwały w życie jest tam miejsce
wykropkowane. Natomiast zapis byłby dokładnie taki sam jak aktualnie obowiązuje
Pani Radczyni przeglądając uchwały, jak również orzecznictwo napotkała ten zapis i
dlatego było 5 lat temu wprowadzone, że uchwała weszłaby w życie z mocą
obowiązującą od pierwszego września, ta data musi być zakreślona. Brak
wprowadzenia tej daty mógłby stanowić powód do rozstrzygnięcia nadzorczego.
Przeczy to twierdzeniu Pana Naczelnika, który się wypowiadał, że rada czegoś
takiego nie może zrobić. Może tym bardziej, że funkcjonujemy na aktualnym zapisie.
Gdyby nie można było czegoś takiego zrobić to uchwała do której teraz nawiązuję
nie weszłaby w życie 5 lat temu. Ja uważam tak, jeszcze przed punktem podjęcia
uchwał, zarządzę przerwę, aby ten punkt ewentualnie doprecyzować.
Zna ostatnie stanowisko przedstawione przez rodziców ze szkoły z Sterkowca
odnośnie tego jednego obwodu. Chce tylko powiedzieć w ten sposób. Na spotkaniu
była zgoda( nie głosowana) w tym sensie, że nikt nie wznosił sprzeciwu. Powiem w
ten sposób szanowni Państwo, jeśli mamy być wszyscy wobec siebie w miarę uczciwi
i postępować fair play, to jak wcześniej powiedziałem ten projekt uchwały, który
przytoczyłem jest taką formą sprawiedliwości wobec mieszkańców wsi i społeczności
szkolnej Sterkowca. Nie możemy tego zrobić w ten sposób, że mając możliwość
zapisania czegoś bardziej uniwersalnie, przekreślamy tą możliwość. Celem
nadrzędnym jest możliwość dowozu dzieci z miejscowości Wokowice przez
Sterkowiec do Szczepanowa, a nie jest ideą samą w sobie, by w jakiś sposób
kogokolwiek izolować, tak jak to było 5 lat temu wobec mieszkańców Sterkowca,
tych rodziców oraz ich dzieci.
Uważam, że ta nowa propozycja nie byłaby właściwa. Jeżeli uzgodnimy tekst tego
artykułu o treść, którą pani radca akceptuje, to możemy tą uchwałę przyjąć, jeżeli
wszystkie strony zadowala. Jeżeli by się okazało, że nadzór prawny z jakiś powodów
będzie miał wątpliwości i wstrzyma wykonanie tej uchwały, to wówczas możemy
wrócić do pierwotnej uchwały, którą przedstawiłem o treści jaką państwo
otrzymaliście w materiałach. Natomiast żeby nie czekać nie wiadomo ile, ponieważ
tak jak jedna z mam powiedziała na komisji oświaty, że dzieci które uczęszczają z
Wokowic do Sterkowca stoją przy ulicy i marzną, czekają 30 min i czekają żeby przy
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okazji Gimbus je zabrał, żeby nie marnować czasu, to warto dzisiaj rozpatrzyć ten
projekt i zorganizować dowóz. W tym aspekcie przed podjęciem uchwał zarządzę
przerwę.
Radny Bogusław Babicz:
Panie Przewodniczący chyba Pan nie ma wątpliwości, że wszyscy jak tutaj jesteśmy,
ja również jako przewodniczący komisji oświaty, mamy na myśli przed wszystkim
dobro dzieci z Wokowic, Sterkowca i ze Szczepanowa. Bez względu na to do jakiej
szkoły dojeżdżają. Mi chodzi o to żebyśmy mieli czytelną sytuację prawną przy
podejmowaniu tej uchwały. Komisja wyraźnie we wniosku zaznaczyła, że ma być
pisemna opinia Radcy Prawnego. Trzymajmy się tego bo już mieliśmy raz sytuację z
Wokowicami 4 lata temu, gdzie podjęta została uchwała o wątpliwej jakości prawnej i
później były perypetie z tym związane z nadzorem prawnym i sądami
administracyjnymi. Ja myślę że dwa tygodnie, bo sesja będzie na pewno w
listopadzie, ponieważ ze względu nawet na podatki, jest to zbyt ważna sprawa
żebyśmy robili to na szybkiego, żebyśmy wprowadzali te zmiany nie do końca
skonsultowane. Są tu rodzice mogą wyrazić swoją opinię, byli tez z resztą na komisji.
Podejdźmy do tego rozsądnie i żebyśmy tą sprawę uczciwie załatwili.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. To, że opinie prawne są wskazane, to ja tego nie
neguję. Życzę sobie żeby na sesje rady przychodził radca prawny urzędu, bo
najczęściej tu go nigdy nie ma. Natomiast powiem tak. Trudno jest porównywać tą
feralną uchwałę dotyczącą likwidacji szkoły w Wokowicach do tego projektu uchwały,
gdyż tam było działanie typowe, wbrew rodzicom tak naprawdę. Natomiast to
rozwiązanie, które jest proponowane idzie zgodnie z wnioskami rodziców. Udzielę
tutaj głos Panu Radnemu ze Sterkowca i przedstawicielom rodziców. Jeżeli rodzice
uznają tak, że ten osiągnięty kompromis ich nie satysfakcjonuję, to być może to jest
przesłanka do tego by to rzeczywiście przesunąć. Natomiast w moim odczuciu, nawet
jeżeli na tą chwilę nie ma pisemnej opinii radcy prawnego, tak jak mówiłem 2 razy
rozmawiałem z Panią Radczynią. Dlatego mówię to głośno do protokołu. Dlatego
mówię, możemy to próbować procedować, jeśli nie będzie woli rodziców to nie
będzie to robione. Ja myślę, że Pani Mecenas nagle zdania nie zmieni, nie wypowie
się inaczej, a jeśli tak, to wydaje mi się, że jest szansa żeby ten temat spróbować dla
dobra wszystkich rozwiązać.
Radny Krzysztof Bogusz:
Ja chciałem tylko przedstawić stanowisko rodziców dzieci uczęszczających do szkoły
w Sterkowcu. Rodzice są przeciwni tworzeniu wspólnego obwodu dla tych 3
miejscowości.
Radny Franciszek Brzyk:
Panie Przewodniczący i Szanowni Państwo. Ja mam taką prośbę bo Pan to się jednak
myli jednak co do pewnych rzeczy. Mówi Pan, że ma inne informacje od Pana
Naczelnika w tej sprawie. Ani Pan ani Pan Naczelnik nie macie pisemnej opinii
prawnej. W związku z tym, że powoływanie się na jakiekolwiek rozmowy z Panią
Radczynią są nie na miejscu bo rzeczywiście opinia rady była rozpatrzona na komisji,
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jest mowa o opinii prawnej, która jest na piśmie i radca prawny ma taką opinię
wydać i podpisać się by nie było żadnych wątpliwości. Po za tym ja mam drugą
wątpliwość, ponieważ Pan sam jest twórcą tej uchwały i dopisał Pan do niej jeszcze
jeden paragraf, a którą zobaczyliśmy dopiero na komisji w Sterkowcu. Nad czym Pani
Radczyni miała pracować. Nad tym projektem uchwały, który był wcześniej i był
omawiany na sesji czy z tą zmianą. Bo ta zmiana, która mówi o tej grupie dzieci i
tylko o grupie dzieci jest dla mnie naruszeniem prawa. Nie możemy lepiej jednej
grupy dzieci traktować, innych inaczej, a innych inaczej. To jest wydaje mi się zasada
równości względem prawa. Ja nie wiem dlaczego w tej chwili my mamy grupie dzieci
zapewnić dojazd, a pozostałym którzy są z innego rocznika nie. To co mówiliśmy na
komisji wydaje mi się, że przepisy prawa pozwalają, gminę stać na to, to możemy
mówić o dowozie w ogóle wszystkich dzieci niezależnie od tego jakiego to dotyczy
rocznika. Ja za taką uchwałą nie zagłosuje. Jeżeli jest problem zgłoszony przez
rodziców, a jak mówię gminę stać na to wtedy możemy taki wariant rozważyć, ale
musimy znać opinię prawną, czy jest to zgodne z literą prawa. I ostatnia rzecz w
pewnych aspektach sesji są rzeczy tak dokładnie zapisane, że powinniśmy je
stosować. Jesteśmy w początkowym punkcie obrad nie dotyczącym sprawy przez nas
omawianej. Nie wiem jak mamy planować te obrady skoro tak dalej postępujemy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
To chyba Pan ma ze sobą jakiś problem, Pan te problemy generuje. Jeżeli jest
kwestia wprowadzenia bądź wykreślenia jakiegoś projektu z porządku obrad, to
niestety w tym zakresie dyskusja się zawsze odbywa, chyba że dla wszystkich sprawa
jest jasna. Dyskutujemy nad wnioskiem, propozycją, czy ten projekt uchwały skreślić
z porządku obrad, czy też go nie skreślić i czy procedować go w zmienionej formie?.
Co do projektu uchwały - niech Pan nie mówi nam, iż coś jest niezgodnie zrobione,
dostał Pan projekt uchwały taki jaki jest w materiałach i on jest obowiązujący.
Proponowałem na komisji autopoprawkę. Mówiłem jaki jest jej status prawny i jaki
może być. Wyjaśniałem, że nie jest to czysto literalny zapis związany z ustawą o
systemie oświaty, bo sam miałem wątpliwości. Natomiast to, co Pan dostał w
materiałach to jest projekt, który przywraca zapis sprzed 5 lat, co do tego nie ma
żadnej dyskusji bo jest to zgodne z prawem. Jeszcze jedna rzecz. Czy jest na miejscu
dyskutować o opinii radcy prawnego czy tez nie?. W przeciwieństwie do Pana ja z
Panią Radcą rozmawiałem, mało tego może tego nie dopowiedziałem, bo wydawało
mi się to dosyć oczywiste, ale poinformowałem panią mecenas, że powołam się na tą
rozmowę i Pani Mecenas wyraziła na to zgodę. Jak się to Panu nie podoba, to przykro
mi. Taka rozmowa miała miejsce i Pani Mecenas o tym wie, że takie stanowisko
przedstawię na Radzie Miejskiej i nie jest w tym nic nadzwyczajnego. Ubolewam nad
tym tylko, że nie ma Radcy Prawnego na obradach Rady Miejskiej, a mamy ich aż
troje.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka:
Zwołał Pan sesje w terminie, który nie był uzgodniony. Nigdy nie było sesji w
poniedziałek. Niech Pan nie oczekuje, że będzie Radca Prawny obecny. Zawsze była
zasada, że sesja odbywała się we środy. Na ostatniej komisji w piątek wszyscy się
zgodzili jak była dyskusja na bieżąco i Pan Babicz, który jest radcą prawnym też
stwierdził. że on nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzi w tej sprawie udzielić.
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Zgodziliśmy się wszyscy i Pan też jeśli w tym kierunku ewoluujemy to Pan jest
skłonny zaakceptować propozycję zmiany tej uchwały i wszyscy którzy byli na komisji
zagłosowali żebyśmy utworzyli jeden wspólny obwód. Pan Naczelnik wtedy również
konsultował się z Radcą Prawnym i Radca powiedziała, że prawdopodobnie jest taka
możliwość ale nie miała pewności. Dlatego żebyśmy nie podejmowali uchwały w
której jeden projekt nam przedstawił i później była autopoprawka, więc teraz tak
naprawdę nie wiadomo na co będziemy się decydowali. Wszyscy tutaj zgodzili się na
to, że jesteśmy za tym, aby ten wspólny obwód ustalić. Stanowisko komisji było
jednogłośne. Jeżeli bierze Pan na siebie odpowiedzialność, że ta uchwała jest zgodna
ze wszystkimi normami prawnymi to to jest Pana stanowisko na ten temat. Natomiast
wszyscy przyjęliśmy jedno stanowisko.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Przypomnę jedną rzecz. Sesja jest zwoływana w oparciu o zapisy statutu. Została
zwołana w środę i bardzo mi przykro że to komuś przeszkadza. Takie mamy przepisy
ja się tych przepisów trzymam. Powiem w ten sposób. Sesja i tak musiałaby się
odbyć ze względu na złożoną skargę, którą musimy przekazać w ciągu 7 dni. Nigdy
nie będzie tak, że sesja będzie zwyczajowo w środę. Sesje odbywają się w różnych
terminach. Nie jest to sesja nadzwyczajna i to nie jest tak, że Radca Prawny
dowiaduje się z dnia na dzień. Minęło 5 dni od zwołania i nie wierzę, że jakby nie
było takiej potrzeby, to radca prawny nie byłby wzywany. Prawda jest taka, że jak
Sesja Rady Miejskiej jest zwyczajowo sesja na środę, to Radcy Prawnego i tak nie
ma. Więc mówienie, że powodem iż nie ma Radcy prawnego jest zwołana sesja w
poniedziałek to jest to jakimś absurdem. Korzystamy z pomocy Radnego Bogusława
Babicza, który jest Radcą Prawnym.
Będę miał jeszcze pytanie do Radnego Bogusza w sprawie przedstawionego
stanowiska. W związku z tym czy stawia wniosek o procedowanie tej uchwały w
pierwotnej wersji taka jak została przekazana do Państwa radnych w materiałach,
czy jest to równoznaczne, by ten etap procedury przerwać i je przekonsultować?. Co
ma oznaczać przedstawione przez Radnego stanowisko rodziców i czy to idzie w
kierunku zdjęcia z punktu obrad?.
Radny Franciszek Brzyk:
Panie Przewodniczący wydaje mi się, że na temat regulaminu obrad nie będziemy
dyskutować. Natomiast będę bardzo prosił o to by Pan Przewodniczący zawsze
trzymał się tego regulaminu i go pilnie przestrzegał, ponieważ on tam zawiera pewne
regulacje, jeśli byśmy je przestrzegali to sesja trwała by krócej i więcej byśmy z niej
wynieśli. Pan ma rację ale dał nam Pan projekt tej uchwały na sesje, który nie jest
tożsamy z tym co my chcemy zrobić. Na pewno autopoprawka którą Pan przedstawił,
a to cośmy wypracowaliśmy na komisji mówi zupełnie o czymś innym. Nie
przeszkadzajmy sobie nawzajem, co nam da ten pośpiech. Od którego 1 września
obowiązywała by na uchwała?.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Od 1 września 2015 roku. Pani Radca spotkała się z zapisami tej uchwały w innych
przypadkach. Propozycja autopoprawki, którą przedłożyłem była to propozycja do
dyskusji związana z pismem rodziców, które wpłynęło do mnie po wysłaniu
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materiałów do radnych. Podobnie jak było z projektem uchwały i dzisiejszym
wnioskiem, dlatego pytam Radnego Bogusza w jakim kierunku mamy ten wniosek
rozpatrywać?. Jeżeli rodzice ze szkoły wypowiedzą się za chwilę i będą uważali, żeby
iść w tym kierunku, który został uzgodniony, to procedujmy nad tą uchwałą, którą
mamy. Będzie zgodna z ostatnią wolą rodziców i to będziemy to rozstrzygać.
Radny Krzysztof Bogusz:
Panie Przewodniczący chciałem odczytać jedną rzecz. Pismo, które ukazuje
stanowisko rodziców. Przeczytał pisemne stanowisko rodziców w tej sprawie.- treść
stanowiska stanowi załącznik do protokołu. Ewentualnie mogę poprosić o 5 minut
przerwy na jakieś konsultacje z rodzicami.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Zarządza 10 minut przerwy, żeby to stanowisko do końca ustalić, aby nie było
żadnych nieścisłości.
Obrady po przerwie.
Czy ktoś jeszcze z Radnych lub z osób obecnych chce zabrać głoś w tym temacie.
Radny Bogusław Babicz:
Panie przewodniczący zebraliśmy się tutaj nad ważnym punktem porządku obrad
dotyczącym przyszłości dzieci z Wokowic, Sterkowca i Szczepanowa. Myślę, że jest to
sprawa bardzo ważna, państwo tutaj czekacie na pewno w napięciu jaka będzie
przyszłość tej uchwały, tego obwodu w kontekście przeprowadzonych tam zmian.
Chodzi o to żeby wypracować wspólne stanowisko, które było by satysfakcjonujące
dla wszystkich. Były spotkania na komisji oświaty z przedstawicielami rodziców.
Wspólne posiedzenie Oświaty i Prawa i Porządku w Sterkowcu w domu ludowym
gdzie przybyli licznie rodzice. Powiem tak, że byłbym za tym żeby tą sprawę
doprowadzić do końca ale nie koniecznie w takim pośpiechu, że dzisiaj się to musi
odbyć. Wypracowaliśmy na komisjach wspólne stanowisko poparte przez rodziców,
żeby utworzyć wspólny obwód. Radny Bogusz odczytał pismo, że są przeciwni
utworzenia tego obwodu, może zaczekajmy na opinię radcy prawnego która ma się
pojawić. Wspólny obwód dla tych trzech wsi byłby satysfakcjonujący przede
wszystkim dla dzieci. Ponieważ umożliwił by dowożenie dzieci do wybranej przez
rodziców szkoły. Decydowały tutaj odległości, ale też gdzie rodzice chcą wysyłać
swoje dzieci. Jest to ważne w kontekście zmian, które czekają oświatę za rok w
związku z reorganizacjami. Szanując zdanie rodziców zawarte w kilkunastu wnioskach
, które wpływały w październiku. Składam formalny wniosek o przełożenie tego
projektu uchwały na następną sesję, po otrzymaniu opinii prawnej. Tak abyśmy
mogli do tego wrócić, jeszcze zwołać komisje z udziałem państwa jeżeli będzie
czytelna opinia prawna. Wnioskuje o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Jeżeli by
się okazało, że opinia prawa będzie negatywna czyli nie będzie możliwości utworzenia
wspólnego obwodu, to wówczas powrócilibyśmy do tej uchwały, która dzisiaj jest.
Przeniesiemy na następną sesje aby to wszystko na spokojnie zrealizować.
Oczywiście jeżeli Państwo będą mieli na to ochotę i Pan Przewodniczący wyrazi na to
zgodę. Formalnie wnoszę o zdjęcie tego z punktu 9 uchwała numer 1 i przeniesienie
tego na najbliższą sesje.
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Radny Stanisław Góra:
Rzeczywiście tutaj Pan Radny Babicz powiedział, że są mieszkańcy. My Radni chętnie
wysłuchamy ich stanowiska.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Ja nie mam nic przeciw temu. Deklarowałem to już na początku. Jest na to czas i
bardzo proszę. Myślę, że bardzo ważne jest to co było tutaj powiedziane. Jeżeli by się
okazało, że z jakiś powodów jeden obwód byłby nie możliwy i byłby nie do
zaakceptowania od strony prawnej, to ja się deklaruję, że w terminie do 2-3 tygodni
na kolejnej sesji Rady Miejskiej ten projekt który przedłożyłem zostanie ponownie
przedłożony. W przypadku gdyby nie było takiej opinii lub jakiejkolwiek zgody, lub
konsensusu, to wówczas wrócimy do tej wersji. Ta wersja jest dla mnie o tyle
akceptowana, bo umożliwia wówczas dojazd dzieci z Wokowic do Sterkowca. Istnieje
wówczas to o czym Pan Burmistrz mówił, tj. podjęcie innych decyzji dojazdu dzieci
bez określania takiego, czy innego rocznika, aby nie było żadnych wątpliwości, że
chce się kogoś dyskryminować w tym aspekcie wiekowym. Te rozwiązania powinny
być zrobione 5 lat temu i dzisiaj mamy tego konsekwencje.
Sołtys Wsi Sterkowiec Pani Zofia Słonina:
W imieniu wszystkich mieszkańców, mimo to że odbyło się spotkanie w piątek ,padł
wniosek o wspólny obwód Wokowice-Sterkowiec i Szczepanów. Odbyło się drugie
spotkanie w ten sam dzień z rodzicami. Rodzice uznali, że bezpieczniejsze dla nas
będzie wykonanie dwóch obwodów, mianowicie Sterkowiec-Wokowice oraz
Wokowice-Szczepanów. Czyli to co jest w projekcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Ubolewam, że Państwa stanowisko nie zostało przedstawione na komisji przez Panią
Sołtys.
Sołtys Wsi Sterkowiec Pani Zofia Słonina:
My wszyscy byliśmy nie przygotowani do tego bo Pan Naczelnik też nie znał
odpowiedzi na pewne pytania i jednak po konsultacjach takie stanowisko.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Pani Sołtys, ponieważ były inne ustalenia i są te argumenty, które przed chwilą
padły, stąd moja próba znalezienia konsensusu, który wydaje mi się dość sensowny.
Jeżeli z jakiś przyczyn okaże się to niemożliwe, to tak jak powiedział Przewodniczący
Komisji Oświaty powrócimy do tego projektu uchwały na najbliżej sesji, który jest
dzisiaj omawiany. Co do tego projektu nie ma żadnych wątpliwości.
Sołtys Wsi Sterkowiec Pani Zofia Słonina:
Mieszkańcom wsi Sterkowiec chodzi głównie o to, bo ktoś powiedział komuś, że
będzie likwidacja szkoły. Tutaj na to zgody nie ma mieszkańców. A jeżeli będzie ten
sam obwód to wracają obawy,
że generalnie powoli kiedyś w przyszłości
Szczepanów wchłonie Sterkowiec.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
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Jeśli chodzi o likwidację szkoły, to nie ma mowy, ani nie było mowy o czymś takim.
Bywają różne obawy i mogły się pojawić. Natomiast ustalenie obwodu jest jednym z
Państwa wniosków. Ma on zagwarantować bezpieczny dojazd zgodnie z prawem
dzieci z Wokowic do szkoły w Sterkowcu. Jest 15 dzieci w tym momencie, które
uczęszczają do szkoły w Państwa miejscowości. Nie możemy zapominać, że są dzieci
dojeżdżające z Wokowic do Szczepanowa. Jest to pokłosie decyzji sprzed 5 lat,
błędnej decyzji rady. To musimy naprawić. Chciałbym ten temat jak najszybciej
rozwiązać. Jeżeli nie uda się tego ustalić zgodnie z Państwa wnioskiem, bo
zmieniliście państwo zdanie, to będziemy procedować ten projekt, który
przedłożyłem.
Sołtys Wsi Sterkowiec Pani Zofia Słonina:
Chodzi o to żeby dzieci z tych 3 miejscowości miały dowóz.
Mieszkaniec Wokowic Krzysztof Kawa:
Chciałem odczytać pismo rodziców dzieci, które uczęszczają do szkoły w Sterkowcu.
Zostało to pismo skierowane 6.11.2015 roku do Przewodniczącego i Burmistrza oraz
od rodziców z Wokowic, które ich pociechy uczęszczają do szkoły w Szczepanowie.
Chcemy to odczytać aby Państwo wiedzieli co my o tym myślimy -treść pism
stanowi załącznik do protokołu. Od czasu likwidacji szkoły rozmawialiśmy z
Panem Cierniakiem oraz z Panem Burmistrzem, nigdy nie proponowaliśmy usunięcia
tego BUSA, który teraz jeździ do Szczepanowa. Zawsze proponowaliśmy aby ten BUS
skręcił w lewo w Sterkowcu dołożył 1,1 km. Kosz tego jest 1300 zł rocznie. Na co
uważam, że gminę stać na to. Dzieci wtedy dojeżdżały by jednakowo. Jest konflikt
jednych rodziców na drugich. Na komisji która odbyła się w Sterkowcu mówiono, że
Pan Kawa chociaż jest w radzie sołeckiej nie jest przedstawicielem wsi i nie ma
prawa głosu. Mam prawo głosu i proszę od 4 lat żeby ten BUS przejechał tą
proponowaną trasą.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka:
Konfliktów ja nie wywołuje. Przypomnę, że ta uchwała o obwodach została przyjęta
przy 20 głosach za. Niepokoje wywołały pewnie nieformalne spotkania. Jeśli
rozmawiamy i dochodzimy do pewnych konsensusów, Rodzicom zależało bardziej
aby doprecyzować kwestie dojazdu, kwestia obwodów była sprawą drugorzędną. Na
tym spotkaniu było tak powiedziane, że my to dopracujemy i takie rozwiązanie o
którym Pan tutaj mówi wypracujemy żeby ten BUS jeździł tą drogą WokowiceSterkowiec-Szczepanów, aby dzieci były dowożone. Była moja zgoda i było
jednoznaczne głosowanie radnych którzy byli obecni. Nikt nie będzie temu przeciwny
bo to jest logiczne rozwiązanie.
Mieszkaniec Wokowic Krzysztof Kawa:
Do tej sytuacji doprowadziła likwidacja szkoły. Ja się wypowiadam bo przy likwidacji
byłem w komitecie obrony szkoły. Konflikt nie wiem, czy Pan, czy nie Pan ale
decyzje ktoś o tym podjął, którą unieważniły dwa sądy. Jest szkoła bezprawnie
zlikwidowana. Nie chce się Pan wytłumaczyć co z tym faktem dalej zrobić.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Ja tylko powiem odnośnie tego, że ta uchwała przyjęta 5 lat temu była błędna. To
była uchwała przedstawiona przez Pana Burmistrza i Pana Naczelnika i to była zła
uchwała. To co powiedział Pan Kawa jest prawdą i ja się pod tym podpisuję.

Poddaje wniosek Pana Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu pod
głosowanie w sprawie ściągnięcia z porządku obrad projektu obwodów.
Głosowanie: 16-za, 1-przeciw, 3-wstrzymujące.
Czy do porządku obrad są jeszcze jakieś uwagi?.
Radny Leszek Klimek:
Proszę o wykreślenie podpunktu 3 w punkcie 9 dotyczącego zmiany ulicy Armii
Ludowej na Rotmistrza Witolda Pileckiego w związku z tym, że mieszkańcy tej ulicy
nie wyrażają zgody na tą zmianę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos?. Jeżeli zdejmiemy ten punkt z porządku obrad, to
nie będziemy mieli pola do rozmowy. Jeżeli będzie w porządku to zainteresowane
osoby się wypowiedzą.
Radny Krzysztof Stępak:
Otrzymaliśmy pismo mieszkańców, którzy są przeciwni w tej sprawie o czym
poinformował nas na komisji oświaty pan przewodniczący. Wstrzymajmy się z tym .
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Ja miałem wtedy ustną informacją w tej sprawie. Ale rozumiem, że jest wola
przeczytania tego pisma od mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany:
Odczytał pismo mieszkańców w sprawie zmiany nazwy ulicy.- treść stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Góra:
Osobiście nie będę się w tym temacie wypowiadał. Na pewno wszyscy znamy
Rotmistrza Pileckiego. Nie rozumiem jednej rzeczy , mamy opinię mieszkańców oraz
zarządu osiedla. Wypracujmy wspólny konsensus. Chciałem usłyszeć wypowiedź w
tej sprawie kogoś z zarządu osiedla. Bo jest inna opinia zarządu osiedla, a inna
mieszkańców.
Radny Grzegorz Kolbusz:
Cały problem zrobił się z tego, że kilka osób zwróciło się do mnie z prośbą o podjęcie
działań mających na celu zmianę nazwy ulicy Armii Ludowej. Dlatego właśnie na
ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zmiany tej ulicy. Później prowadziłem
rozmowy z mieszkańcami. Były tam osoby, które się najpierw podpisały i
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zrezygnowały i jednocześnie zgłosiły się kolejne osoby, które by chciały pomóc w
zmianie nazwy tej ulicy. Były też jeden z Historyków. Zaczęto zbierać na osiedlu i w
gminie podpisy za zmianą ulicy. W tym momencie jest już 70 podpisów za i wpływają
kolejne. Jednocześnie nie wiem, czy mogę od razu przytoczyć z państwa pisma kilka
fragmentów, które będzie bardziej obrazowało tą decyzję aby zmienić jednak nazwę
tej ulicy. Z tych 8 stron które państwo złożyli, jeden z takich fragmentów. Przeczytał
fragmenty pisma.
Radna Anna Lubowiecka:
Mówi Pan o tym, że ma Pan 70 podpisów. A ilu mieszkańców liczy ulica.
Radny Grzegorz Kolbusz:
Ogólnie podpisów za z tej ulicy mam 14-ście.Ogólnie jest 17 mieszkańców na tej
ulicy, chyba ?.
Radny Stanisław Góra:
Ja uważam, że zmiana tej ulicy z punktu widzenia historycznego jest potrzebna i
byłbym za tym. Trzeba przekonać ludzi, którzy są przeciw tej uchwale aby zmienili
zdanie. Robimy rzecz słuszną ale wbrew woli mieszkańców.
Radny Jarosław Sorys:
Chciałbym żebyśmy zwrócili uwagę na to jaką odpowiedź otrzymaliśmy od
mieszkańców. 17 osób jest na tej ulicy może się znaleźć jedna czy też 2 osoby, które
mają mocne przekonania i może to wpłynąć na tak niewielką ilość populacji. Słuszne
wydaję się stanowisko zarządu osiedla. Przy zmianie nazwy ulic kierujemy się
opiniami zarządu osiedli, sołectw, nie opinią jednej, czy dwóch osób, które
mieszkają przy danej ulicy. Kluczowa rzecz w tym iż nazwa ulicy dosyć jest
kontrowersyjna, która symbolizuje organizację związaną z ruchem komunistycznym i
to należy wziąć pod uwagę.
Radny Grzegorz Kolbusz:
Chciałem coś dopowiedzieć odnośnie tego bo rozwija się tutaj dosyć duża dyskusja.
Podczas rozmów jednocześnie informowałem mieszkańców o kierunku
podejmowanych rozmów w tej sprawie. Dziś tez z panem przewodniczącym Klubu
PIS jesteśmy po spotkaniu ze Starostą, który jak najbardziej popiera ta inicjatywę,
który zgadza się na to by poniesione koszty związane ze zmiana prawa jazdy i
dowodów rejestracyjnych były darmowe. Dowody z mocy prawa są darmowe i to co
poruszali mieszkańcy nie ma opłat za zmiany wprowadzone w księgach wieczystych .
Jednemu z Panów już kilkukrotnie proponowałem, że wszystkie koszty, które będzie
miał w firmie ja bardzo chętnie będę się z nim dzielił. Z mojej strony to co wszystko
zrobiłem dopełniłem dla tych państwa, żeby to było jak z najmniejszymi problemami.
Dodatkowo Pan Starostwa powiedział, że rozumie iż są problemy z czasem. Może to
być załatwione tak, że albo się zbiorą wszyscy mieszkańcy i przyjdą nawet po
godzinach pracy urzędu i załatwią sobie wspólnie albo będą przyjmowani w dniu
którym jest wyznaczony w urzędzie dzień wewnętrzny czyli w czwartek, będą
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przyjmowani bez kolejki i z maksymalną pomocą. Myśli iż w naszym urzędzie również
możemy na to liczyć.
Radny Stanisław Góra:
Ostatnie pytanie do Pana Przewodniczącego osiedla. Rozważania historyczne
wskazują jednoznacznie za podjęciem tej uchwały. Skoro przedstawił Pan
rozwiązanie problemów też tych finansowych to jestem bardzo ciekawy jakimi
argumentami kierowali się mieszkańcy głosując przeciw temu?.
Radny Grzegorz Kolbusz:
Są mieszkańcy obecni na Sali nie chciałbym za nich się wypowiadać.
Radna Barbara Borowiecka:
Ja w sprawie tego pisma. Ta część historyczna nie jest argumentem. Martwiłam się
właśnie o tę część te argumenty, które sprawiały by problem dla mieszkańców.
Widzę tu w sumie dużo podpisów ale z około 5 rodzin. Jeżeli przewodniczący mówi,
że nie będzie problemów z kosztami, czy z załatwieniem tych spraw to chciałam się
dowiedzieć jakie argumenty mają mieszkańcy którzy są przeciw?.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Wszystkie rzeczy, które były do ustalenia zostały załatwione, ale niektórych spraw
nie da się rozwiązać. Trzeba mieć tego świadomość.
Następnie przewodniczący udzielił głosu przedstawicielom mieszkańców ul. Armii
Ludowej.
Pani Urszula Janas mieszkaniec ulicy Armii Ludowej :
Chciałam tylko zauważyć to, że reprezentuje mieszkańców pracujących, uczących
się tej ulicy. Sposób, który Szanowna Rada próbuje przeforsować uchwałę o
zmianie nazwy ulicy przypomina czasy rodzącego się po wojennego komunizmu.
Przewodniczący naszego osiedla, który powinien dbać o nasze potrzeby wiedząc, że
jesteśmy przeciwni zmianie nazwy ulicy utwierdził nas w przekonaniu, że nie będzie
tej zmiany. Później przez przypadek dowiedzieliśmy się, że Rada Miejska będzie
głosować nad zmianą tej ulicy. To było dla nas całkowite zaskoczenie. Czy
załatwianie sprawy za plecami mieszkańców to styl Rady Miejskiej. Uważamy, że
zachowanie i postępowanie Grzegorza Kolbusza jest naganne po wpłynięciu pisma od
nas w piątek rano i od tego samego dnia zaczął gromadzić podpisy wśród sąsiadów z
bloków z przyległych ulic, wprowadzając negatywne nastawienie wśród
mieszkańców. Jako przewodniczący powinien dbać o zgodę na osiedlu. Jest wiele
spraw bieżących do załatwienia. Między innymi jest to odśnieżanie chodników.
Jesteśmy zawiedzeni tym co się wydarzyło, najwyraźniej słowo demokracja
rozumiemy inaczej. Dwie rodziny oddały po metrze działki pod umożliwienie budowy
drogi dojazdowej.
Mieszkaniec ul. Armii Ludowej Pan Marek Rzenno:
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Papież wybaczył swojemu zamachowcowi to samo tyczy się co do nas Polaków Armii
Ludowej. Armia ta walczyła za nas, a to, że później ich wykorzystali i przeobrazili w
zupełnie inny twór to zupełnie inna sprawa. Tak wyglądała komuna i tak zwana siła
wyższa. Trzeba to uszanować.
Radny Jarosław Sorys:
Papież wybaczył jak najbardziej, ale nie zapomniał bo o takich rzeczach trzeba
pamiętać. A odnośnie Pani wypowiedzi zawarliście w piśmie takie słowa jak prawda,
demokracja, sprawiedliwość, w przypadku Armii Ludowej nie możemy o czymś takim
mówić - wybaczcie.
Radny Grzegorz Kolbusz:
Nie wiem skąd wzięły się takie słowa u Pani. Nie chodziło mi o to, że ja zbierałem
podpisy. To inne osoby zbierały podpisy mieszkańców bloków i przekazywały te listy
do mnie. Wiem, że osoba która zbierała podpisy została słownie za to zaatakowana.
Drugie moje zdziwienie jest o tyle, że Pani czyta pismo, a podpisała się Pani pod tym
aby tą nazwę ulicy zmienić, później Pani zmieniła zdanie. Było też kilka takich osób.
Ja tyle ile mogłem od siebie zrobiłem, jestem przewodniczącym zgadza się, muszę
podejmować decyzje nie raz trudne, ale odzwierciedlające zdanie całej grupy osób.
Radna Ewa Chmielarz:
Ja mam pytanie do Pani. Ponieważ nie do końca mnie Pani przekonała dlaczego nie
chcecie zmiany nazwy ulicy. Proszę mi powiedzieć jaka jest faktyczna przyczyna tego
że Państwo stoicie za tym aby została ta Armia Ludowa?. Czy to jest ta zmiana tych
dokumentów i kłopoty z tym związane?.
Pani Urszula Janas mieszkaniec ulicy Armii Ludowej :
Pan Kolbusz przyszedł do mnie, to było po 20 tej godzinie jak była debata miedzy
Panią Kopacz, a Panią Szydło. Sam mi Pan powiedział żebym się podpisała, ale to
jeżeli większość nie będzie wyrażała zgody to wniosek nie będzie w ogóle brany pod
uwagę. Odkąd się urodziłam to mieszkałam w Brzesku, najpierw przy obrońców
Stalingradu później wybudowane zostało przedszkole, a następnie ulica Armii
Ludowej. Nazwa tej ulicy nikomu nie przeszkadza, tylko wy chcecie nam na siłę
zmienić nazwę tej ulicy .
Radny Stanisław Góra:
Aby uszanować w pełni zawartą w piśmie tą demokrację prosi aby ta sprawa została
rozstrzygnięta w formie bezpośredniego głosowania, przez zarząd osiedla. Wtedy
sprawa będzie oczywista.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
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Póki co mamy formalny wniosek Radnego Klimka. Ja jeszcze powiem tylko tyle.
Pamiętam jedną sytuację jak w 2009 roku było nadawane przedszkolu imię Jana
Pawła II. Pamiętam jak podczas nadawania imienia przy czytaniu uchwały powstał
taki dysonans, że „nadaje się przedszkolu imię Jana Pawła II będzie przy ulicy Armii
Ludowej”. Pamiętam, że przy czytaniu tej uchwały zatrzymałem się. Jednak nazwa
Armia Ludowa wzbudzała te negatywne wrażenie i negatywne emocje. Jak się czyta
na pieczątce Przedszkole Publiczne imienia Jana Pawła II przy ulicy Armii Ludowej,
wybaczcie, ale jest zderzenie nazw. To zderzenie nastąpiło przy wszystkich gościach
obecnych na uroczystości.

Poddaje Wniosek Radnego Leszka Klimka pod głosowanie w sprawie zdjęcia tej
uchwały z porządku obrad.
Głosowano: 9-za, 11-przeciw, 1- wstrzymujący.
Projekt nie uzyskał bezwzględnej większości, więc będzie rozpatrywany.

Ad.3. Interpelacje Radnych:
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Stwierdza brak interpelacji.
Ad.4. Zapytania Radnych:
Radny Krzysztof Stępak:
Zapytał w sprawie odpowiedzi Dyrektora BOSIR na zapytanie przewodniczącego
Zarządu Osiedla Okocimskie w sprawie pomieszczeń dla Zarządu Osiedla. Zapytał,
czy zapoznano się z tą odpowiedzią. Czy można na tej sesji udzielić odpowiedzi?.
Radny Stanisław Góra:
Moje pytanie dotyczy mojej miejscowości. Nie dawno parafia św. Bartłomieja w
Porębie Spytkowskiej zamówiła grunt pod poszerzenie cmentarza. Zdajemy sobie
sprawę, że będą musiały być przeprowadzone procedury, które pozwolą, że ta
nowa funkcja będzie zgodna z obowiązującym prawem. Chciałem zapytać, czy takie
działania będą podjęte nie tylko od strony parafii ale też urzędu. Co mamy zrobić
żeby tą zmianę wykonać zgodnie z prawem?.
Radna Ewa Chmielarz:
Panie Burmistrzu ja mam takie pytanie. Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza zwrócili się do
mnie w związku z interpelacją, którą zgłosił na ostatniej sesji rady Pan Kwaśniak
odnośnie reklamy przy aptece Słoneczko. Chciałam zapytać jeżeli ktoś wydał zgodę
na zamieszczenie tam tej reklamy, czy ktoś wcześniej był na tej ulicy i widział jak ta
reklama świeci?. Przeczytała fragment pisma w tej sprawie skierowanego do Pana
Burmistrza. Sprawa toczy się od marca i dalej w tej kwestii nic nie zrobiono. Jest też
dołączone do tego pisma nagranie przedstawiające sprawę. Bardzo współczuje
mieszkańcom. Mieszkańcy powołują się na przepisy ministra infrastruktury. Jest to
uciążliwe dla mieszkańców oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
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Radny Piotr Wyczesany:
Panie Burmistrzu mam takie pytanie. Jako członek RPWIK byłby Pan uprzejmy
wystąpić do zarządu do Pana Prezesa o przeprowadzenie kontroli funkcjonowania
hydrantów w miejscowości Bucze. Pytanie ma związek z tym, że w ostatnim czasie
miał miejsce pożar trawy w naszej miejscowości. Podczas akcji strażaków okazało się
2 najbliższe hydranty były nieczynne. Czy w tym temacie mógłby Pan coś nam
pomóc?.
Radny Krzysztof Bogusz:
Szanowny Panie Burmistrzu ja mam 3 pytania. Pierwsze pytanie ma związek z
hydrantami w miejscowości Sterkowiec. Niestety przy inwestycji kolejowej hydrant
został zabudowany. Chodzi tylko o podwyższenie tego hydrantu, bo wszystko inne
jest tam wykonane. Kolejna sprawa dotyczy dróg w miejscowości Wokowice, kilka
razy już interweniowałem. Chodzi o ulicę Centralną odcinek w pobliżu mostu, tworzy
się tam duże rozlewisko. Mieszkańcy zgłaszali ten problem już wielokrotnie. Problem
będzie duży jak zacznie zima dawać o sobie znać. Kolejny problem jest ze
skrzyżowaniem z ulicą biegnącą od miejscowości Bielcza do Dębna, skrzyżowanie z
drogą powiatową. Robi się tam również gigantyczne rozlewisko. Przy tym
skrzyżowaniu doszło do wielu wypadków. Trzecie moje pytanie to moja prośba, czy
jest możliwość prze organizowania pracy urzędu tak aby jeden dzień w tygodniu
urząd był czynny dłużej dla mieszkańców na przykład do godziny 17:00 tak aby
osoby pracujące mogły załatwić swoje sprawy w urzędzie?.
Radny Bogusław Babicz:
Ja mam pytanie korzystając z tego, że jest Pan Dyrektor BOSIR. Chodzi mi o to, że
na pływalni nie ma od dłuższego czasu tablicy informacyjnej, która wyświetla miedzy
innymi temperaturę wody, jaka jest tego przyczyna. Wiem, że była jakaś tam
konserwacja, czy wymiana tego sprzętu. Proszę o udzielenie odpowiedzi w tej
sprawie.
Radny Edward Knaga:
Mam gorącą prośbę do Pana Burmistrza. W zeszłym tygodniu została złożona druga
lampa na ulicy Malczewskiego. Rok temu zarząd osiedla postulował o to aby była w
miejscu kończącym się na posesja pana doktora. Ta lampa jest po to aby płacić za
prąd i nic innego nie uczyniła i niczego nie wnosi, została założona nie tak jak
powinna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
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Ja mam takie pytanie. Jaki będzie koszt wykonania małego ronda przy zbiegu ulic:
Legionów Piłsudskiego, Brzezowieckiej, Zamkniętej oraz Garbarskiej. Proszę podać
ewentualny wstępny koszt.
Dyrektor BOSIR Marek Dadej:
Odpowiada na zapytania dotyczące BOSIR. Odniósł się do remontu budynku czytając
pismo w tej sprawie. Wszystkie rzeczy należące do Zarządu Osiedla zaginęły. To jest
oczywiście kłamstwo, które Państwa wprowadza w błąd. Nikt nie sprawdził tego, a
piszą takie rzeczy. Przeczytał co znajduje się w budynku BOSIR. Drugie kłamstwo,
które znalazło się w piśmie, pisze tu wyraźnie, że dyrektor BOSIR wyraził zgodę na
wstawienie szafy na przechowywanie dokumentów, przypomnę to co Pan Serwin nie
powiedział. Wypracowaliśmy wspólnie pewien konsensus czyli faktycznie wyraziłem
zgodę na szafę, natomiast prosiłem go tylko żeby ta szafa była chociaż w kolorze
ściany lub zbytnio nie odbiegająca od kolorystki naszego holu. Pan Serwin dał też
taką skrzynkę zrobioną z okresu PRL-u. ,chciał ją postawić w centralnym miejscu, a
kierownik się nie zgodził. Następne kłamstwo to to, że zostały zajęte wszystkie
pomieszczenia znajdujące się w tym budynku to też nie jest prawdą bo przecież jest
tam sala fitness, która do tej pory funkcjonuje. Chciałem przestrzec przez takimi
zdarzeniami, zawsze było tak i ustaliśmy, że udostępnimy miejsce dla spotkań dla
mieszkańców, a chcemy tylko żeby nas o tym poinformowali. 30 października Pan
Serwin samowolnie zajął nam salę fitness na zebranie samorządu. Jakieś zasady
kultury powinny obowiązywać.
Odpowiem krótko Panu Babiczowi o tym zegarze, ten zegar został oddany do
producenta i on nam go musi przestroić i naprawić. Tez zegar jest związany z całą
siecią wejść. Nie możemy innego kupić dlatego go przestrajamy.
Ad.5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Stwierdził brak zapytań.
Ad.6.Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Radny Bogusław Babicz:
Przedstawił wnioski z wspólnego posiedzenia komisji oświaty i prawa z dnia
6.11.2015 roku.- treść stanowi załącznik do protokołu.
Radny Krzysztof Bogusz:
Przedstawił dodatkowe wnioski z posiedzenia komisji prawa i porządku z dnia
6.11.2015 roku.- treść stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.7.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12
ustawy o samorządzie gminnym).
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany:
Przeczytał treść Informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczącej oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia - treść stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.8. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych
osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o
samorządzie gminnym).
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek:
Przeczytał treść informacji Burmistrza Brzeska dotyczącej oświadczeń majątkowych
osób zobowiązanych do ich złożenia.-treść stanowi złącznik do protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.Poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A-4 nazwy „Autostrada Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”;
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytała projekt
uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie:
Głosowano 21 za jednogłośnie
Uchwała Nr XVII/115/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Armii Ludowej” na „Rotmistrza
Witolda Pileckiego ” w Brzesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Do tego projektu uchwały, który został przedłożony jest propozycja poprawki Pani
radcy. Według propozycji Pani Radczyni i to jest słuszne, byłby dodany paragraf 2.
Proponuje przegłosować taką poprawkę, że traci moc uchwałą numer XI/43/76,
wcześniejsza uchwała traci moc. Proponuje tą uchwałę przegłosować, aby dodać ten
paragraf 2 zgodnie z sugestią Pani Radczyni.
Odczytano pełną treść poprawki, a kolejne paragrafy otrzymają kolejna numerację.
Głosowano: 16-za, 0-przeciw, 5-wstrzymujących.
Radny Grzegorz Kolbusz:
Kolejna auto poprawka to tutaj błąd oczywisty skrót powinien być „Rtm” do protokołu
w paragrafie numer 1.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Piotr Wyczesany:
Przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Armii Ludowej” na
„Rotmistrza Witolda Pileckiego ” w Brzesku, wraz z poprawkami i autopoprawkami treść stanowi załącznik do protokołu.
Radny Jarosław Sorys:
Procedujemy dzisiaj nad uchwałą, która powinna być podjęta 25 lat temu. Odczytał
krótko uzasadnienie do projektu zmiany nazwy ulicy. To my zdecydujemy, czy w
naszym mieście będzie dalej funkcjonować nazwa kojarzona z totalitarnym systemem
komunistycznym. Będzie funkcjonować w przestrzeni publicznej. Największa
placówka oświatowa opiekuńczo-wychowawcza czyli przedszkole numer 10 z
nadanym imieniem Jana Pawła II naszego wielkiego rodaka będzie mieściła się dalej
przy ulicy nazwą związaną z komunizmem. To są naprawdę dwie różne sprawy i
wygląda to bardzo dziwnie. Odczytał pismo klubu radnych prawo i sprawiedliwość po
zapoznaniu się ze stanowiskiem mieszkańców w tej sprawie. Wychodząc naprzeciw
mieszkańcom - jeśli chodzi o koszty i jakie skutki może powodować ta uchwała,
organizując i pokrywając te koszty, które mogli by ponieść – to czasochłonność,
może stanowić problem. Wydaje się, że spełniliśmy wszystkie oczekiwania. Upieranie
się nie bo nie, nie jest powodem żeby nie podjąć tej uchwały. W imieniu klubu PIS
prosimy państwa radnych o pozytywne przegłosowanie tego projektu uchwały.
Radny Leszek Klimek:
Po tych wypowiedziach mogę tylko ubolewać. Mój dziadek walczył za Polskę Ludową
za Ojczyznę. Nie można powiedzieć tak, że on też był tym samym zbrodniarzem,
którzy walczyli w tej armii pod okupacją rosyjską. Witoldowi Pileckiemu jemu
naprawdę należy się pokłon i tak sobie myślałem, że rondo, które powstanie w
Jasieniu zostanie nazwane imienia Witolda Pileckiego i będzie to należytym
upamiętnieniem jego osoby.
Radny Krzysztof Stępak:
Ja zagłosuje za tą uchwałą. Ja mam tylko prośbę do Pana Radnego Kolbusza, że
pomimo nie wyrażenia zgodny przez mieszkańców, proszę im pomóc w załatwieniu
wszystkich spraw,
które będą konieczne do załatwienia. Ten bunt ze stron
mieszkańców jest spowodowany głównie ze strony ekonomicznej i problemami
biurokracyjnymi. Myślę, że jak damy im sygnał iż uzyskają pomoc od naszej strony to
oni w pewnym sensie ulegną i zgodzą się na to.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Deklaracja pomocy padła. Dodam, że nie przypominam sobie takiej sytuacji, gdzie
lata temu były zmieniane nazwy ulic, żeby aż tak daleko idąca pomoc była, łącznie z
tą finansową. Deklaracja jest daleko idąca i nigdy sytuacja taka nie miała miejsca.
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Radny Stanisław Góra:
To co Pan powiedział to jest prawda. Tylko wtedy była zupełna akceptacja ludzi,
mieszkańców. Dzisiaj mamy tak, że uchwała jest słuszna, a mieszkańcy mają inne
zdanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Nieprawda, ja jestem dość długo radnym w latach 94-98 ten temat był podnoszony i
jeszcze wcześniej też był podnoszony. Nie było wtedy woli i udało się zmienić
wówczas 99% nazw. Tam gdzie była ulica na przykład Obrońców Stalingradu to jest
obecna Legionów Piłsudskiego. Dotyczyło to kilkunastu bloków. Natomiast na tej
ulicy zgody nie było. To nie jest pierwsze podejście , mieszkańcy wiedzą o tym.
Wydaje się, że to co można było zrobić od tej naszej strony było wykonane. Tutaj
moim zdaniem występuje przesłanka ekonomiczna i w tym temacie ręka została
podana. To co powiedziałem, jak było odsłonięcie tablicy nadania imienia przedszkolu
to był ten dysonans i to się dało odczuć. To najbardziej pokazywało odczucia
społeczne. Ja również przychylam się do tego żeby ten temat ostatecznie przeciąć, a
tym kilkunastu mieszkańcom należy pomóc jak się po prostu da. To jest mój
komentarz w tej sprawie.
Radna Ewa Chmielarz:
Szanowni Państwo Radni przypominam sobie odpowiedź Pani mieszkanki ulicy na
moje pytanie – dlaczego ?, odpowiedziała - przyzwyczailiśmy się. Dobrze Państwo
wiecie, że burzyło się pomniki w Polsce, pomniki Stalina i dlatego mamy się
przyzwyczajać do czegoś co po prostu było fałszywie nam przedstawione na historii.
Dlaczego mamy być za tym jeżeli teraz historia otworzyła przed nami prawdę?.
Radny Leszek Klimek:
Skoro w kilku sztandarach mamy napis o Polsce Ludowej, które uczestniczyły w
różnych uroczystościach to, czy mamy jest schować ?.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Szczęśliwie my o tym nie będzie decydować co będzie na sztandarach i kto je będzie
wnosił.
Radny Jarosław Sorys:
Ja tylko tak ad vocem do Pana Radnego. Armia Ludowa nie kojarzy się najlepiej
chociaż wszystkich żołnierzy walczących w tej armii pod jeden mianownik nie
możemy dać. Jednak większość z nich po zakończeniu działań wojennych została
wcielona w szranki urzędu bezpieczeństwa. Ja cieszę się z tej Pańskiej deklaracji, że
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jak powstanie rondo w Jasieniu to pan zaproponuje nadanie imienia Witolda
Pileckiego. Tak jest w przypadku wielkich Polaków, chociażby naszego papieża
mamy tak nazwane szkoły, mamy nazwane ulice. Może być rondo mimo tego, że
będzie taka ulica w Brzesku, bardzo się cieszę i trzymamy za słowo. Na pewno
będziemy tą inicjatywę Pana wspierać.
Radny Adam Kwaśniak:
Ja chciałem powiedzieć, że w Brzesku było wiele symboli związanych z komunizmem.
To co Pan Przewodniczący mówił nie było tego, że ludzie jednoznacznie popierali te
zmiany. Była ulica Obrońców Stalingradu, wcześniej była ulica Stalina. Niedaleko
mnie był pomnik Armii Czerwonej. Szkoła podstawowa do której uczęszczałem nosiła
imię Karola Świerczewskiego. Do wszystkiego byli ludzie przyzwyczajeni. Wtedy
zmiany, które następowały też były dla wszystkich zaskoczeniem. Generał był
pokazywany jak bohater, a w rzeczywistości był wrogiem Polski działał przeciwko
Polsce. Myślę, że Armia Ludowa władza chciała już dużo wcześniej zmienić nazwę tej
ulicy, natomiast ta ulica była malutka zapomniana i pewnie została przeoczona przez
wcześniejsze władze i nie została de komunizacja przeprowadzona do końca w
Brzesku. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że dzisiaj akurat zmieniamy nazwę tej
ulicy. Bardzo proszę wszystkich kolegów i koleżanki o zagłosowanie za tym projektem
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Projekt uchwały został już przeczytany z poprawkami. Poddaje projekt uchwały wraz
z autopoprawkami pod głosowanie.
Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie:
Głosowano 14 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących
Uchwała Nr XVII/116/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)

3. projekt uchwały w sprawie Przekazania zażalenia SKO w Tarnowie.
Pytań radnych brak.
Wice przewodnicząca Ewa Chmielarz:
Odczytała projekt uchwały w tej sprawie, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie: Głosowanie: 19-za, Jednogłośnie. – przy 19
Radnych obecnych na Sali obrad.
Uchwała Nr XVII/117/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)
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4. Projekt uchwały w sprawie reprezentowania gminy Brzesko w Lokalnej Grupie
Działania Stowarzyszenie Kwartet na Podgórzu oraz w organach tej grupy.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca Ewa Chmielarz:
Odczytała projekt uchwały , a przewodniczący RM poddał go pod głosowanie.
Głosowano: 19-za, Jednogłośnie - przy 19 Radnych obecnych na Sali
obrad.
Uchwała Nr XVII/118/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka:
Udzielił odpowiedzi na interpelacje radnych.
Na interpelację Pana Radnego Krzysztofa Stępaka odpowiedzi wyczerpującej udzielił
Dyrektor BOSIR Pan Marek Dadej.
Odpowiedź na zapytania Radnego Stanisława Góry dotyczyło zakupu działki
pod poszerzenie cmentarza przez parafię. Ksiądz Proboszcz musi wystąpić do gminy,
że ten teren został przeznaczony pod rozbudowę cmentarza i my powinniśmy zacząć
procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A jeśli
proboszcz jeśli będzie miał jakiekolwiek pytania to pracownicy Urzędu udzielą mu
należytej pomocy.
Odpowiedź na zapytania Radnej Chmielarz – odpowiedzi udzieliłem na
poprzedniej sesji. Powiatowy Inspektorat Nadzoru prowadzi w tej sprawie działanie.
Możemy to ponowić i udzielić informacji jak będzie coś wiadome w tej sprawie. Nasze
działania mogą być takie, że tak jak mówię występujemy, bo my w tym zakresie nie
możemy tych osób podejmować.
Radna Ewa Chmielarz:
Zadałam pytanie kto wyraził zgodę żeby ta reklama była umieszczona?.
Ta reklama była już wcześniej umieszczona bezprawnie. Później właściciele apteki
zwrócili się do gminy i gmina wyraziła na to zgodę. Dlatego chciałam zapytać, czy
ktoś widział tą reklamę ?.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka:
Odpowiedź na zapytania Radnych: Piotra Wyczesanego i Krzysztofa
Bogusza dotyczyło hydrantów. Na terenie Bucza są 2 hydranty. Skontaktowaliśmy
się już z RPWIKiem, jak już uzyskamy jakieś odpowiedzi to przekażemy Panu
radnemu. To samo teraz dotyczy tego drugiego hydrantu na terenie Brzeska, tam
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cały czas trwa przebudowa drogi. RPWIK ma ustalić jak ma wyglądać ustawienie
tego hydrantu. Dopilnujemy by RPWIK dopilnował i wykonał zadanie.
Jeśli chodzi o drogę w Wokowicach. Występowaliśmy do GDDKIA w tej sprawie, nie
uzyskaliśmy jeszcze odpowiedzi, ale ponownie wystąpimy do tej instytucji.
Jeśli chodzi o drugą sprawę dot. skrzyżowania 3 dróg powiatowych z jedną gminą.
Musimy się skonsultować ę w tej sprawie. Tam jest więcej do usprawnienia przy
drodze powiatowej. Jeśli Pan Panie Radny będzie miał jakieś informacje lub pytania
to po sesji z Panem Pielą wyjaśnimy. Pracownicy Urzędu tam pojadą i sprawę
wyjaśnią.
Kolejne pytanie dotyczy wydłużenia pracy Urzędu Miejskiego. Ja pamiętam taką
sytuację jak byłem jeszcze Starostą, to z ówczesnym burmistrzem ustaliliśmy dzień
w którym urząd będzie dłużej czynny. Zainteresowanie tym tematem nie było
zbytnio. Były takie głosy, ale to były pojedyncze osoby. Jeśli coś będziemy w tym
temacie działać musimy wypracować wspólne stanowisko ze starostwem. To jest
temat do zastanowienia.
Na zapytanie Radnego Bogusława Babicza, dyrektor BOSIR udzielił odpowiedzi.
Odpowiedź na zapytania Radnego Edwarda Knagi - Panie Radny według
moich informacji ta lampa została zamieszczona w miejscu gdzie mogła być
zamieszczona i była taka potrzeba. Jest na Sali obecny Pan kierownik i możemy tą
kwestię przedyskutować. Myślę, że Pan kierownik tutaj sprawdzi wieczorem gdzie
można ją umieścić w optymalnym miejscu. Czasem jest tak, że rzeczy wydają się
łatwe, natomiast jeśli chodzi potem o podjęcie działań muszą być poinformowane
różne instytucje związane z tym zagadnieniem.
Odpowiedź na zapytania Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka Pan
przewodniczący zapytał o kwestie kosztów ronda. Analizujemy temat w tej chwili. W
pierwszym momencie musimy ustalić wstępną koncepcje tego ronda, później musi
być akceptacja policji zespołu inżynierii, czy takie rondo jest zgodne ze wszystkimi
przepisami. Chcielibyśmy to zrobić jak najmniejszym kosztem . Może być tak, że
przyjmiemy jakiś wariant, który nie zyska akceptacji. Jak taką informację będziemy
posiadać to ją.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Odniosę się do tej lampy co wspomniał Pan Knaga. Rozumiem, że lampę
zamontowano na wniosek radnego, potwierdzonego przez wnioski mieszkańców. Czy
Zarząd Osiedla ma jakąś wiedzę na ten temat?. Może się okazać, że ta lampa nie
jest w ogóle potrzebna i trzeba będzie ją gdzieś przenieść?.
Radna Barbara Borowiecka:
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To nie za moich czasów była zamontowana ta lampa. W tej chwili jestem w kontakcie
z Panem Pielą, załatwiamy pewne sprawy, akurat w tym rejonie i myślę że będzie to
poprawione.
Pan Henryk Piela:
Udziela odpowiedzi na pytanie Radnej Chmielarz w sprawie reklamy. Sprawa jest pod
patronatem inspektoratu budowlanego i oni prowadzą tą sprawę. Była taka sytuacja i
troszeczkę długo to trwało. Mianowicie była zawieszona wcześniej ta reklama za co
zapłacili karę. Zgłosili wniosek o umieszczenie reklamy, a właściwie o szyld. Tu jest
punkt apteczny jeżeli jest zgodny z normami budowlanymi ale od tego jest nadzór
budowlany. Jeżeli są zachowane wszystkie normy budowlane to ta reklama może tam
być.
Radna Ewa Chmielarz:
Czy ktoś, czy Pan Kierownik widział Pan tą reklamę jak świeci?.
Naczelnik Henryk Piela:
Widziałem. My się nie zajmujemy tym, czy tam świeci ci też nie, jest umieszczona po
za pasem drogi, jest to prawo nadzoru budowlanego. My tylko mówimy, czy może
być czy nie. Nie można cofnąć zezwolenia jeżeli jest zgodne ze wszystkimi normami.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Panie kierowniku ja mam jeszcze jedno pytanie. Tu były dwie kwestie, jedna kwestia
zezwolenia i sprawy nadzoru, a druga kwestia zajęcia pasa drogowego. Ponieważ
padły informacje, że reklama ta została powieszona wcześniej niż zaczęto pobierać
opłaty, więc moje pytanie jest następujące - czy wskutek niezgodnego powieszenia i
nie pobierania opłat za ten okres, kiedy nie zostało to zgłoszone, zostały pobrane
zaległe opłaty wraz z karą.
Naczelnik Henryk Piela:
Tak zostały pobrane wraz z karą. To zostało wyegzekwowane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Druga rzecz, ale to myślę, że to jest przyszłościowe. Kilka miesięcy temu, około 3
miesiące temu weszła ustawa krajobrazowa, która daje upoważnienie Radzie
Miejskiej ustalenia zasad m.in. zamieszczania reklam na terenie gminy. Stosowny
projekt uchwały, przy udziale Państwa, złożę do komisji merytorycznej gospodarki
komunalnej i zaczniemy ten projekt przepracowywać i może po 2-3 miesiącach, uda
się nową uchwałę podjąć, tak aby tą kwestie uregulować. Wydaje mi się, że ten
temat zostanie na przyszłość rozwiązany.
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Radny Adam Kwaśniak:
Ustosunkował się do tematu reklamy. Reklama może spełniać normy natomiast, kto
tam przechodził lub kto tam przejeżdżał to wie, że to jest nie do przyjęcia. Oślepia
kierowców i na pewno ktoś z państwa się o tym przekonał. To przechodzi ludzkie
pojęcie. Ludzie tam mieszkający bardzo się denerwują. Ja mam tylko takie pytanie do
Pana Kierownika. Nie próbowaliście polubownie rozwiązać sprawę związaną z tą
firmą, żeby ta firma zmniejszyła to natężenie lub zmieniła oświetlenie z mrugającego
na jednostajnie świecące. Podczas kontroli natężenie światła było zmniejszone, a
potem ze złośliwością z dnia na dzień zostało to znów zwiększone. Ja na tej ulicy
akurat nie mieszkam, chodzę tam prawie codziennie i widzę że to jest skandaliczne.
Naczelnik Henryk Piela:
W okresie kiedy był temat tej nielegalnej reklamy były prowadzone rozmowy z
właścicielem. Z tego co pamiętam zgodził się, na zmniejszenie natężenia reklamy. Na
początku było mniejsze faktycznie,
po czym to zwiększył, tego nie wiem.
Spróbujemy jeszcze raz porozmawiać. Teraz jest to w rękach nadzoru budowlanego,
ale zawsze ugodowo możemy to jakoś rozwiązać.
Radna Ewa Chmielarz:
Nawiązała do wypowiedzi dot. nadzoru budowlanego. Rzeczywiście nadzór
budowlany wynajął firmę, która ma mierzyć natężenie światła, ale właściciel tej
firmy, która mierzy to, powiedział na miejscu przy osobach zainteresowanych, że on
nie ma narzędzi do tego aby mierzyć natężenie światła na zewnątrz budynku. Od
razu było wiadomo, że ten pomiar będzie nie adekwatny. Oczywiście Pan Naczelnik
nadzoru budowlanego nie przejął się tym chyba bardzo ponieważ uznał, że mimo
wszystko należy to zmierzyć mimo tego, że narzędzia się do tego nie nadawały.
Uważam, że to będzie nie adekwatne, jeżeli chodzi o protokół nadzoru budowlanego.
Oczywiście takie narzędzi istnieją, żeby była jasność. Są firmy, które mierzą
natężenie światła na zewnątrz budynku. Nie wiem dlaczego nadzór budowlany
wynajął firmę, która nie posiada takiego narzędzia do pomiaru. Zobaczymy jaki
przyjdzie protokół z nadzoru budowlanego.
Ad.11.
Odpowiedzi
pomocniczych Gminy.

na

zapytania

przewodniczących

jednostek

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Nie było pytań jednostek przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Przechodzimy do punktu 12-tego.
Ad.12. Wolne wnioski i zapytania.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Panie Burmistrzu, czy od ostatniej sesji zdarzyło się coś odnośnie wyjazdów TIR-ów z
browaru na obwodnicę Brzeska?. Czy odbywały się jakieś rozmowy, czy coś więcej
deklarował browar Okocim, czy też nic oraz to, czy były rozmowy w temacie
przejęcia, odkupienia od browaru oczyszczalni ścieków?. Jak wygląda sytuacja na
dzień dzisiejszy?.
Kolejne pytanie jakie chciałem zadać. Dostałem informacje od mieszkanki, która się z
urzędem procesowała i w apelacji Pan Burmistrz pewnie wie, że urząd przegrał,
chodzi o przepust wodny przez działkę Pani J.DC. Radni znają sprawę, bo to było na
komisjach poruszane. My tą sprawę przegraliśmy w apelacji. Gmina będzie musiała
rozwiązać ten problem naruszenia dóbr osobistych, a konkretnie prawa własności.
Czy Pan jako Burmistrz zamierza tą kwestię załatwić w sposób polubowny?. W inny
sposób będzie nas to dużo więcej kosztowało. Jeśli nie w sposób polubowny, to jakie
nas czekają koszty z tytułu tego wyroku?. Jestem ciekawy jakie są koszty
postępowania , kwota zasądzona odszkodowania wraz z odsetkami. Myślę, że takie
dane posiadacie, bo to było od razu wiadome przy ogłoszeniu wyroku. Zastanawiam
się, czy na etapie tym pierwszym, kiedy była sprawa w sądzie okręgowym, czy nie
można było, że tak powiem próbować rozmawiać?. Z tego co wiem istniało
przeświadczenie, że sprawę przegramy. Pytam o to bo trwało to chyba przez 4 lata.
Za te lata płacimy odsetki, a teraz dodatkowo odszkodowanie.
Ostanie pytanie do Pana Naczelnika. Chodzi mi o realizację uchwały, którą podjęliśmy
w sprawie reaktywowania Młodzieżowej Rady Gminy, a bardziej, przeprowadzenia
ponownych wyborów. Termin jest do końca listopada według uchwały. Czy zostały
podjęte działania wraz z dyrektorami szkół podległych gminie ale bardziej mnie
interesuje sprawa ze szkołami, które należą pod powiat?. Wiemy, że tego czasu jest
mało. Chcieliśmy tą Młodzieżową Radę Gminy reaktywować. Ja tylko powiem tak, że
z dużą zazdrością obserwowałem stronę powiatu Wiślickiego gdzie tam świętowane
było 15 lat istnienia Powiatowej Rady Młodzieżowej. Tam przez te 15 lat dobrze to
funkcjonuje. U nas to trochę umarło śmiercią naturalną. Brakowało u nas opiekuna.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka:
Odpowiedział - jeśli chodzi o kwestię browaru to ostatnią sesję mieliśmy 28
października. Myślę, że jeśli uda nam się ustalić jakiś wspólny termin najbliższej sesji
to Pan Dyrektor Browaru przyjdzie na sesję więc te wszystkie pytania, które Pan
zadał do Pan Dyrektor wtedy udzieli na nie odpowiedzi. Na każdym spotkaniu Panu
Dyrektorowi taką prośbę, czy też informacje przekazywałem. Na ostatnim spotkaniu
poruszyłem tą sprawę i Pan Dyrektor jest nam przychylny . Myślę, że na następnej
sesji będziecie mogli zadać bezpośrednio pytania Panu Dyrektorowi. Jeszcze biorąc to
pod uwagę, że te pytania nie są nowymi i są wszystkim znane.
Jeśli chodzi o drugą sprawę. Wyroki sądowe są czasochłonne są różne i dziwne. Jeśli
ten wyrok jest prawomocny to trzeba go respektować. My staliśmy za tym, że racja
była po stronie Gminy, temat jest dobrze znany wszystkim. Wyrok jest taki jaki jest,
a teraz zastanawiamy się jak do tego podejść. My rozwiązania polubowne
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proponowaliśmy już w tym temacie. To rozwiązanie nie może być takie, że to tylko
gmina będzie ponosiła koszty, a druga strona nie.
Naczelnik Józef Cierniak:
Odpowiedział na zapytanie dot. MRG.
Zostaliśmy przyporządkowani do reaktywacji Młodzieżowej Rady Gminy. Uważam, że
te działania, które są prowadzone doprowadzą do reaktywacji tej rady. Jutro mamy
spotkanie z dyrektorem ZSP 1 oraz ZSP 2. Zobaczymy jak się oni do tego
ustosunkują. Pamiętam, że starostwo powiatowe 5 lat temu odłączyło się od nas ze
względu na to że stwierdzili iż oni sobie utworzą swoją radę powiatową. Nie wiem,
czy ta rada powiatowa młodzieżowa działa, trudno mi to w tej chwili powiedzieć. Jeśli
wszystko pójdzie po myśli odbędą się wybory w szkołach. My chcemy aby te wybory
się odbyły.
Radny Bogusław Babicz:
Pytanie dodatkowe ponieważ na ostatniej sesji pytaliśmy Pana i było jeszcze nie
opublikowana ta uchwała czy ona jest czy dopiero będzie?.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek:
Według informacji otrzymanych z biura rady dzisiaj będzie opublikowana ta uchwała.
Radna Barbara Borowiecka:
Na prośbę rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola numer 4 wnioskowałam o
wyrażenie zgody na zmianę godzin pracy tej placówki i to bardzo szybko mi się
udało. Dlatego pozwolę sobie przeczytać list do Pana Burmistrza od rodziców
uczęszczających do tego przedszkola. Odczytała podziękowanie rodziców dzieci
chodzących do tego przedszkola. Ja też dołączam swoje podziękowanie dla Pana
Burmistrza i Pana Naczelnika.
Pan Sołtys Marian Czarnik:
Na posiedzeniu komisji w piątek Pan Przewodniczący powiedział, że wszystkie
społeczności zostały poinformowane o zmianach, które chcecie wprowadzić w tym
okręgu Sterkowiec-Wokowice-Szczepanów. Ani rada w Sterkowcu ani w Wokowicach
nie były powiadomione, że były jakiekolwiek zmiany. Chcieliśmy żeby społeczeństwo
wiedziało co się dzieje w tym temacie. Chciałem zauważyć, że nikt nie wyraził zgody
na to by Pan Kawa reprezentował stanowisko miejscowości Wokowice. Pan Kawa jest
członkiem rady sołeckiej i powinien wszystko przekazać czego nie zrobił. Wyszło
niestety tak, że zostało to zrobione za plecami. Ludzie po likwidacji szkoły w
Wokowicach są bardzo drażliwi. Rodzice mają pretensje, że nie zostali poinformowani
o tym iż było takie spotkanie. Wszystkim 3 miejscowościom zależy na tym aby te
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szkoły zostały, bo mamy przykre doświadczenie ze szkołą w Wokowicach. Jeżeli był
błąd to nie popełniajmy go po raz kolejny. Nie róbmy nie potrzebnego zamieszania,
sprawa zapętla się z wydarzeniami związanymi z likwidacją szkoły w kontekście
dojazdów dzieci do szkoły. To jest sprawa większego dogrania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Odpowiem Panu na to pytanie. To co zostało powiedziane, to powiedzieli zarówno
rodzice którzy posyłają dzieci do szkoły do Szczepanowa jak i Sterkowca. Rodzic
który posyła dzieci do Szczepanowa powiedział wprost jak dowóz dzieci wygląda, to
nie są moje słowa to są słowa Pana mieszkańców. Ja powiem Panu co ja bym zrobił
na Pana miejscu, skoro Pan zaczął ten temat. Dziś wygląda to tak, jedzie BUS do
Szczepanowa lasem, a pozostałe dzieci są nielegalnie dowożone do szkoły w
Sterkowcu. To jest przykład wzięty z życia, gdzie dzieci jeżdżących do szkoły z
Wokowic do Sterkowca w jest ponad 2 krotnie więcej. Mama jednego dziecka
powiedziała, że ponieważ nie ma żadnego innego legalnego dowozu, dzieci stoją
czekają 30 min przy drodze aż pojedzie BUS z gimnazjum lub BUS z gimnazjum nie
pojedzie. Dzieci muszą wyjść stać i marznąć i pan o tym wiedział.
Pan teraz mówi, że czujecie się pokrzywdzeni bo nie wiedzieliście, niedoinformowani
byliście, tak?. Mam tutaj informacje od Pań, że zaproszenie do Pana wyszło w
poniedziałek. Pan Jako sołtys czuł się niedoinformowany, nawet jakby Pan dostał w
środę pismo to jest jeszcze czas i mógłby Pan zebrać radę i rodziców. Nie zrobił Pan
tego i teraz niech Pan nie ma pretensji.
Minęło 5 lat i nie słyszałem mimo wszystko konkretnego pomysłu, aby zmienić ten
stan rzeczy, że Pana dzieci z Pana miejscowości stoją i marzną na drodze. Ja jakoś
nie słyszałem, że Pan by chciał uregulować to w sposób systemowy. Jeżeli Pan chce
się bić w pierś, to proszę się bić w swoją. Ja powiedziałem, że źle się stało, iż Rada
Miejska 5 lat temu podjęła tą uchwałę i chcemy ten błąd naprawić. Na początku sesji
powiedziałem, że chciałem, aby wszyscy rodzice byli usatysfakcjonowani zarówno z
Wokowic, Sterkowca jak i Szczepanowa, aby stworzyć wspólny obwód. Kibicuje Panu
Burmistrzowi żeby taki zapis wspólnego obwodu przygotował, by taka była opinia. W
innym wypadku uważam, że trzeba będzie przywrócić stary zapis sprzed 5 lat zgodnie
z tym co dostaliśmy dzisiaj, tak żeby BUS nie jeździł przez las tylko jeździł przez
miejscowość, tak jak logika temu nakazuje. Wtedy poprzez zarządzenie Pana
Burmistrza można doprojektować i stworzyć nowy dowóz dzieci, które uczęszczają z
Wokowic do Szczepanowa innego rozwiązania nie będzie.
Radny Bogusław Babicz:
Panie sołtysie ja myślę, że ten temat dzisiaj wystarczająco dyskutowaliśmy i
zaczekajmy na tą opinię, która mam nadzieje w tym tygodniu się pojawi i będziemy
mieli jasność, czy będziemy mieli możliwość utworzenia tego wspólnego obwodu lub
czy wrócimy do tego co było. Mam taką propozycję, że jeżeli opinia wpłynie w tym
tygodniu to natychmiast po otrzymaniu opinii wyznaczymy posiedzenie komisji
oświaty, będzie czas aby zorganizować zebrania wiejskie. Może to budzić
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kontrowersje bo i Szczepanów będzie chciał przedyskutować ten temat. Tak samo
tyczy się Sterkowca i Wokowic. Trudno tutaj wybrać złoty środek. Mam nadzieję, że
będzie czas żeby podjąć odpowiednie działania. Na posiedzeniu komisji temat
wyjaśnimy aby nie było wątpliwości. Chodzi o to, że jeśli będzie możliwe utworzenia
wspólnego obwodu zająć wspólne stanowisko. Nie chcemy niczego robić na siłę.
Radna Anna Lubowiecka:
Kwestia tych zebrań wiejskich ja już mówiłam na posiedzeniach komisji w Sterkowcu
że należało by zwołać zebranie ale wyłącznie z udziałem rodziców. Mają dzieci
posyłają do szkoły oraz będą je posyłać. My nie możemy zrobić zebrania wszystkich
mieszkańców bo zrobi się ogromne zamieszanie. Niech będą to ludzie którzy będą
zainteresowani.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Stwierdził, że Pan Sołtys odbiera Panu Kawie prawo do wypowiedzenia się, on jako
rodzic bronił tej szkoły. Pan tych skarg nie składał, składali je rodzice.
Pan Sołtys Marian Czarnik:
Nie powiedziałem ani jednego słowa, że odmawiam Panu Kawie prawa do
wypowiedzenia się. Pan Kawa jest członkiem rady sołeckiej i równie dobrze może
reprezentować stanowisko tejże rady. Panie Przewodniczący jest statut sołectwa,
jeżeli 1,5 tygodnia temu jest posiedzenie rady i Pan Kawa jest obecny to zna temat
był przygotowany to czemu nie powiedział na posiedzeniu rady, słuchajcie jest
problem taki i taki i jak się w tym temacie zachowujemy. Jeżeli rada sołecka podjęła
by stanowisko wiadomo, że z konsultacjami rodziców jednych i drugich to niech Pan
Kawa ich reprezentuje. Niestety Pan Kawa robi to po cichu. Nie ja mam te pretensje
tylko rodzice mają pretensje, że nikt z nimi nikt nie uzgadnia, a Pan Kawa
reprezentuje swoje stanowisko. Ja wiem, że Pan Kawa ma racje i rodzice tak samo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Odpowiedzi udzieliła Radna Anna Lubowiecka to powinno dotyczyć rodziców i
środowisk. Rodzice się w to angażują i dzieci posyłają i to jest prawdziwe grono, a
nie przepraszam zebranie wiejskie i rada sołecka, gdzie niektórych to kompletnie nie
dotyczy.
Inspektor Zbigniew Matras:
Ja się wypowiem w stanowisku nielegalnego przewozu dzieci bo ja się tym zajmuję.
Ja odpowiadam za prawidłowe regularne i nie regularne przewozy osób na terenie
gminy, również przewozy specjalne. Przewozy specjalne polegają na tym, że
zezwolenie określa grupę osób która jest przewożona, określa trasę , rozkład jazdy,
uzgodnienie z korzystania przystanków. To zezwolenie podlega taki samym
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przepisom i procedurom kontrolnym ze strony Inspekcji transportu drogowego jak
każde zezwolenie krajowe, międzynarodowe. Ilość pasażerów jest kontrolowana i
jeśli stwierdzi się jakieś nieprawidłowości to przewoźnik zostaje ukarany. Te kary są
bardzo dotkliwe i wysokie. Nie mniej jednak ja jako wydający zezwolenie przyjmuję
również porozumienie miedzy dwoma szkołami i dopuszczam takie porozumienie.
Jeżeli dwie strony się dogadają a na to zgodzi się wydział edukacji to dopuszczamy
taką możliwość. Do zezwoleń dodaje się to porozumienie i te dzieci w tedy jeżdżą
normalnie, legalnie i prawidłowo. To jest kwestia uzgodnień miedzy szkołami. Nie ma
mowy ze jeśli jest to uzgodnione to w tedy to jest jak najbardziej legalne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Widzimy, że jak się chce to można. Szkoda, że 5 lat trzeba na to czekać.
Radny Krzysztof Bogusz:
Chciałem tutaj wziąć Pana Kawę pod obronę. Wydaje mi się, że podczas wystąpień
nie mówił nic za pośrednictwem rady sołeckiej. Zawsze podkreślał, że to jest jego
prywatne zdanie. Tylko w dzisiejszym wystąpieniu odniósł się do pisma pod którym
podpisali się rodzice. Przynajmniej ja mam taką wiedzę.
Ad.13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Po stwierdzeniu wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie XVII Sesji Rady
Miejskiej w dniu 9 listopada 2015 roku.
Sesja Rady Miejskiej trwała: od godziny 8:30 do 12:30.
Protokół sporządzili:
Inspektor

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Marta Kółkowska
Bartosz Szczupak
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