
P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2016 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

27 czerwca 2016 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko 

Obradom XXVIII 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 EWA, 

6. CIUREJ MARCIN, 

7. GAWIAK JERZY, 

8. GÓRA STANISŁAW, 

9. KĄDZIOŁKA MARIA, 

10. KLIMEK LESZEK, 

11. KNAGA EDWARD, 

12. KOLBUSZ GRZEGORZ, 

13. KUCIA MARIA, 

14. KWAŚNIAK ADAM, 

15. LUBOWIECKA ANNA, 

16. OJCZYK KRZYSZTOF, 

17. SMOŁUCHA ADAM, 

18. SPROSKI KAZIMIERZ, 

19. STĘPAK KRZYSZTOF 

20. WYCZESANY PIOTR. 

Nieobecny usprawiedliwiony- radny Jarosław Sorys 



Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady  

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

Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, Wiceburmistrza Brzeska Jerzego Tyrkiela, Skarbnik 

Gminy Celinę Łanochę, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz wszystkich zaproszonych 

gości. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych.  

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 1 i 17 czerwca 2016r. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne  

i międzysesyjne. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

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

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

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

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

12. Raport o stanie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. 

13. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie 

Brzesko. ( Inf. email) 

14. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko. 

(inf. email) 

15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)   zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  oraz  sprawozdania  z  wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za rok 2015; 



2)   absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 

2015; 

 odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 

 dyskusja. 

3)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

4)   zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

5)   zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 

6)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na przebudowę przepustu wraz z 

robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia w 

obrębie skrzyżowania z drogą gminną 

( ul.Skalna) w Porębie Spytkowskiej; 

7)   udzielenia upoważnienia dla Burmistrza Brzeska oraz rekomendacji kandydata do funkcji 

Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z 

o.o.; 

8)   zmian w Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022; 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 



Ad. 3  Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 1 i 17 czerwca 2016r. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie kolejno protokoły: 

- Protokół z dnia 1 czerwca 2016r. głosowano: 19 za, jednogłośnie.  

- Protokół z dnia 17 czerwca 2016r. głosowano: 18 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

Protokół przyjęto.  

Ad. 4 Interpelacje Radnych. 

Radny Leszek Klimek, zgłosił jedną interpelacje w sprawie rozważenia możliwości 

zamontowania znaku zakazu do 6 top na ulicy Klonowej Bocznej w Jasieniu.   

Ad. 5 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne  

i międzysesyjne. 

Informacje złożył Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

Uwag i pytań brak.  

Ad. 6 Zapytania Radnych. 

Radny Krzysztof Bogusz: - zapytał w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Brzesko. Wyjaśnił, że w zamieszczonej ankiecie brakuje kilka miejscowości do wskazania 

zarówno  

w sołectwie jak i w mieście. Czy mają w planach uzupełnienie o te miejsca?! 

- program z urzędu marszałkowskiego „Już pływam”; czy Gmina Brzesko kiedykolwiek złożyła 

wniosek o dotacje na ten program; jeśli nie to prosi o wyjaśnienia dlaczego.  

- temat dzików; wykaszanie gruntów, których właścicielem jest Urząd Miejski w Brzesku. 

Dzierżawcy nie wywiązują się z obowiązków wykaszania, co powodem są grasujące dziki.  

Poprosił o interwencję w tej sprawie oraz zapytał czy Gmina wnioskowała o zwiększenie 

poziomu odstrzałów dzików.  

- program Małopolskie Remizy 2016; został złożony projekt na dotacje remizy OSP 

Szczepanów. Jednostka nie otrzymała dotacji z tego programu. Zapytał czy może uzyskać 



informacje na temat odmowy przyznania środków. Wyjaśnił, że jednostka ta jest w systemie 

krajowym, ma kilkadziesiąt wyjazdów do pożarów rocznie. Jest tam młodzieżowa drużyna 

pożarnicza. Jeżdżą również do wypadków na autostradzie.  

Kierownik Biura Funduszy UE Rafał Nadała, udzielił następującej odpowiedzi radnemu 

K. Boguszowi- w kwestii wniosku na remizę. Problem wywołał Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska, ponieważ złożyli wniosek na docieplenie trzech z czterech ścian, im się to wydało 

kuriozalne. Złożone zostały trzy ściany ponieważ część budynku remizy służy do działalności 

komercyjnej. Część bojowa remizy była by w zupełności zaspokojona. Przez długi czas poprzez 

rozmowy telefoniczne, zapewniano, że urząd marszałkowski obejmie również tę drugą część 

dotacji. Po czym bez wyjaśnienia projekt ten nie znalazł się na liście. Odwołanie nie 

przysługuje.  

Radna Anna Lubowiecka, wyjaśniła, że część budynku jest własnością OSP. Stąd wynikł 

problem termomodernizacji trzech ścian.  

Radny Piotr Wyczesany, w imieniu mieszkańca z naszej gminy zwracam się z zapytaniem  

o jakie poprosił mnie ten mieszkaniec, skierowanie na ręce Burmistrza: jakie jest Pana zdanie 

na temat spotkań organizowanych przez brzeski MOK. W przeszłości były to wieczory indyjskie 

a w najbliższych dniach spotkania, wyznawców jogi. Zajęcia te propagują w dużym względzie 

wartości hinduizmu, które są w sprzeczności z wartościami religii chrześcijańskiej.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- zapytał czy istnieje możliwość powrócenia do 

zagospodarowania placu Kazimierza Wielkiego w okresie letnim pod ogródki. Mamy 

porównanie zagospodarowania rynku do Tarnowa, Bochni. Nasz plac ma blisko media, szalety 

miejskie. Czy była by taka możliwość, aby zwrócić się do przedsiębiorców którzy zajmują się 

gastronomią i ogródkami z zapytaniem, czy nie chcieli by stworzyć takie miejsca. Takich miejsc 

na pewno brakuje w mieście, przez kilka lat to funkcjonowało. Mamy teraz euro, było by 

przyjemnie posiedzieć pod parasolkami. Mamy początek wakacji, nie chodzi o to, by ktoś się 

wzbogacił, głownie, aby miasto tętniło życiem.  

Radna Maria Kądziołka- proszę, aby zmobilizować wszystkie służby, które odpowiedzialne 

są za place zabaw, aby urządzenia zostały przeglądnięte i służby wywiązywały się z obowiązku 

utrzymania czystości na placach zabaw.  



Radny Krzysztof Stępak, w imieniu Akademii Piłkarskiej złożył na ręce Przewodniczącego 

statuetkę w podziękowaniu dla wszystkich radnych za otrzymane wsparcie. We czwartek 

odbyło się zakończenie sezonu w którym radny uczestniczył.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podziękował za otrzymaną statuetkę Akademii 

Piłkarskiej.  

Ad. 7 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, poruszył problem mieszkańców Wokowic- sprawa 

wywozu nieczystości odpadów komunalnych z oczyszczalni w Bochni i w Tarnowie. W ostatnich 

trzech tygodniach, setki ton cuchnącej masy zostało wylane na pola w Wokowicach. 

Powiadomiono policję, obecnie prowadzi dochodzenie. WFOŚ również zostało powiadomione. 

Okazało się, że firma ma wszystkie pozwolenia, lecz nikomu tych pozwoleń nie pokażą.  Dodał, 

że nikt nie robi badan roślin, które są hodowane na tych polach. Na tych polach rośnie pszenica 

z której my jemy chleb, kukurydza. Wyjaśnił, że zasięgnął wiele opinii środowisk naukowych  

i dowiedział się o tych samych przypadkach w innych gminach w Polsce. Wiele tych gmin na 

własny koszt zrobiła badania tych nieczystości oraz badania roślin i oczywiście te badania 

różnią się od tych które przeprowadził WFOŚ. Poprosił o interwencję w tej sprawie oraz  

o przygotowani petycji, aby zmienić ustawę w tym zakresie.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że temat jest ważny. Być może są 

pewne luki w prawie i przez to są wykorzystywane. Na pewno zanieczyszczenia wywożone są 

na gruntach prywatnych. Jeśli jest to kłopot ustawowy to być może ktoś już ma opracowany 

pomysł na to. Policja jest organem ścigania i na pewno mają prawo do wylegitymowania  

i żądania wszelkich dokumentów. Dodał, że sołtys powinien zgłosić do prokuratury jako organ 

pomocniczy gminy, który zna stan faktyczny i jest świadkiem.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że na początku kwietnia miało miejsce wywożenie 

odpadów z gorzelni na pola. Zapach był również nie od wytrzymania, który unosił się na całą 

wieś.  

Pani Halina Mrówka Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich poruszyła 

kilka kwestii. Pierwsza sprawa dotyczyła zniesienia opłat parkingowych w soboty, chciała aby 

został ten wniosek przeanalizowany. Jako przedstawiciel który reprezentuje brzeskich 

przedsiębiorców będzie częstszym gościem w obradach. Poprosiła o propozycje analizy na ten 

temat.  



Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odniósł się do wniosku Pani H. Mrówka. Opłaty parkingowe 

w soboty wynikają stąd, iż nie ma jednoznacznej interpretacji dnia wolnego w soboty. Wyjaśnił, 

że obecnie trwa kontrola Ministra Ziobry wobec samorządów dot. opłat parkingowych m. in 

również poboru w soboty. W niedługim czasie będzie kolejna zmiana uchwały dot. poszerzenia 

stref płatnego parkowania, więc na komisjach przeanalizuje się również wszystkie aspekty za 

i przeciw.  

Pan Janusz Gawlik, Brzeskie Stowarzyszenie „Gryf” podziękował za udział w konferencji 

dot. rodziny Goetzów. Dodał, że był to wielki sukces, który warto kontynuować. Podziękował 

za tę inicjatywę przede wszystkim Burmistrzowi Brzeska, Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

Krzysztofowi Ojczymowi, Dyrektorowi MOK Pani Małgorzacie Cuber, pracownikom Urzędu 

Miejskiego zwłaszcza Panu Krzysztofowi Bigajowi, Kierownikowi Rafałowi Najdała, Pani Kingi 

Szapel-Zachara, którzy wykazali się wielką i profesjonalną działalnością w tej dziedzinie. Dodał, 

że w konferencji uczestniczyło ponad 300 osób. Sukces również w tej konferencji jest taki, iż 

przybyło trzech rektorów najważniejszych krakowskich uczelni. Gdyby nie profesjonalna 

organizacja przez Miejski Ośrodek Kultury ta konferencja nie miała by takiego odzewu. Na 

koniec stwierdził, że powinno się pielęgnować historie oraz współpracę władz miasta i powiatu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że podziękowania należą się przede 

wszystkim całemu stowarzyszeniu „Gryf”, którzy zainicjowali i wdrożyli tą konferencję. Wyraził 

podziw i pogratulował zorganizowania konferencji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, również złożył podziękowania Panu Januszowi 

Gawlikowi oraz senatowi Mieczysławowi Mietła za zorganizowanie konferencji. Na pewno 

materiały po przeprowadzonej konferencji zostaną wykorzystane, ponieważ konferencja była 

ciekawa i wiele zostało wygłoszonych ważnych i interesujących referatów.  

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

Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Radny Grzegorz Kolbusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Finansowej.  

Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa.  



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

i Sportu.  

Radna Ewa Chmielarz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Rodziny;  

Pytania do sprawozdań:  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie parku rekreacji na osiedlu 

Jagiełły. Z informacji jakie dotarły do Przewodniczącego, iż koszt dokumentacji opiewa na 

kwotę około 160.00,00 zł. jest to dość duża kwota. Dodał, że koszt projektu bloku przy  

ul. Partyzantów był wyceniony na około 160.000,00 zł. jest to budynek wielosegmentowy 

mający zagospodarowanie całego terenu, nie tylko sam blok. Jest zdecydowanie dużo bardziej 

skomplikowany i prawotwórczy niż park rekreacji i opracowanie kilku szlaków 

komunikacyjnych, kilka boisk i placu zabaw. Koszt ten jest według niego absurdalny. Zapytał 

czy wystąpiono do wielu architektów, wielu pracowni. Dodał, że można stwierdzić o pewnej 

niegospodarności. Osobiście nie poparł by takiego wniosku, żeby za dokumentacje zapłacić 

takie gigantyczne kwoty, ponieważ nie stać gminę na taki wydatek, choćby był to 

najpiękniejszy obiekt. Taką koncepcje można wykonać za dużo mniejsze pieniądze.  Poprosił 

o wyjaśnienia w tej sprawie.  

Naczelnik ITK UM w Brzesku Bogdan Dobranowski, wyjaśnił następująco; najpierw 

bierzemy ofertę jednej firmy, aby mieć pojęcie mniej więcej o jakie urządzenia chodzi, jakiej 

wielkości kosztach jest sprawa. Jest tam dużo hektarów do zagospodarowania. Być może 

będzie kosztował mniej ten projekt. Nie występujemy na razie do wielu oferentów, ponieważ 

póki co nie mamy w budżecie przeznaczonych pieniędzy. Było to tylko rozeznanie ile mniej 

więcej może to kosztować. Wiemy co wchodzi w skład tego parku, jakie elementy. Koncepcja 

sama była przeprowadzona za darmo. Na pewno nie będzie to kwota 30.000,00 zł. być może 

będzie mniejsza niż 160.00,00zl.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, w Buczu ścianka wspinaczkowa miała zostać 

wykonana za 50.00,00zł z budżetu obywatelskiego, nie mogliśmy znaleźć oferentów na taką 

kwotę, lecz przy większym zaangażowaniu i szukaniu oferentów udało się w tych kosztach 

znaleźć wykonawcę. Nie stać jest gminę na taką rozrzutność. Rozeznanie cenowe powinno 

zostać wykonane wraz z mocnym uzasadnieniem. 



Radny Adam Smołucha, poinformował, że wykonanie takiej dokumentacji nie powinno 

odbywać się na szukaniu oferentów, lecz w drodze przetargu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że rozeznanie cenowe może być 

wykonywane w dowolnej liczbie, im więcej podmiotów będzie biur projektowych 

zaangażowanych tym lepiej. Przetarg wyłoni i pokaże cenę.  

Naczelnik ITK UM w Brzesku Bogdan Dobranowski, wyjaśnił, że zanim powstanie budżet 

to wykonują pewne szacunki. Gdy budżet zostaje już ustalony to wówczas ogłaszają przetarg, 

przy kwocie mniej niż 30.000,00 euro nie ogłaszają przetargu.  

Radny Adma Kwaśniak, stwierdził, że pierwszy raz się dowiaduje, że ktoś koncepcje 

wykonał za darmo dla budowy gminnego parku. Zapytał kto wykonał za darmo taką usługę, 

może się przyda się taka osoba w innych sytuacjach.  

Naczelnik ITK UM w Brzesku Bogdan Dobranowski, odpowiedział, że często urzędowi 

architekci czyli Pani Bugajska- Pala i Pan Kural wykonują koncepcje w ramach wykonywanych 

przez siebie obowiązków. Pracują w tej chwili pracują nad wstępną koncepcją Placu Kazimierza.  

Radny Adma Kwaśniak, stwierdził, że pamięta koncepcje Placu Żwirki i Wigury, wówczas 

Pan Kural też brał udział w tej koncepcji i za jakiś okres czasu okazało się, że powstał tam 

bank, gdzie tam właściwie nie powinien istnieć. Dodał, że obawia się, że przy takich 

koncepcjach może też jakiś prywatny interes może być załatwiony.  

Ad. 9 Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

Sprawozdanie złożył Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko Michał 

Migda.  

Radny Adam Smołucha, pochwalił zamierzenia i osiągnięcia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Radny Krzysztof Stępak, również wyraził podziw dla Młodzieżowej Rady Gminy. Dodał, że 

przede wszystkim wielkie podziękowanie należą się dla opiekuna Pani Anety Witek, która 

angażuje młodzież i ma cierpliwość.  

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).  

Ad. 12 Raport o stanie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. 

Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, udzielił odpowiedzi w sprawie 

obszarów, radnemu Krzysztofowi Boguszowi, wyjaśnił, że art. 21 ustawy o rewitalizacji mówi, 

że każde zadanie, inwestycje, które będziemy chcieli wprowadzić do rewitalizacji, będzie 

musiała zostać w drodze uchwały wprowadzona do wieloletniego programu finansowego. 

Oznacza to, że będzie się należy wystrzegać pewnych szaleństw. Każdy pomysł będzie za sobą 

rodził pewne konsekwencje, które będą obciążały budżet. Lista terenów objętych rewitalizacją 

które pojawiły się w ankiecie nie są zamkniętą listą.  

Pan Jacek Kwiatkowski z Fundacji „Małopolska Izba Samorządowa” dokonał 

prezentacji i omówił harmonogram dalszych działań w ramach realizacji opracowania 

gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Brzesko. Zakończono badanie społeczne 

mieszkańców w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych obszarów gminy, trwa 

przygotowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Na przełomie sierpnia i września po przyjęciu przez Rade uchwały zaplanowano 

cykl warsztatów, spacerów studyjnych i konsultacji dla mieszkańców zmierzających do 

opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2020. 

Wpłynęło od mieszkańców 111 ankiet elektronicznych a 4 ankiety w wersji papierowej.  

Pytania: 

Radny Stanisław Góra, zapytał czy na tym etapie który jest obecnie, czy mają już obszar 

który ma negatywne kryteria.  

Pan Jacek Kwiatkowski z Fundacji „Małopolska Izba Samorządowa”, odpowiedział, 

że można było by wskazać takie obszary lecz w tej chwili nie chcą realizować, poczekają aż do 

opracowanie ankiet wraz z zestawieniem z danymi statystycznymi. Chcą, aby w proporcjach 

20 % obszaru i 30 % mieszkańców były rozłożone na miasto i na sołectwo. Wszystkiego nie 



są w stanie objąć. Wyjaśnił, że musi być spełniony przede wszystkim jeden aspekt. 

Zapewnienie działania rozwojem gospodarczym tego obiektu, który został objęty rewitalizacją.  

Ad. 13 Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji w Gminie Brzesko. ( Informacje stanowią załącznik do protokołu,  radni 

otrzymali informację drogą elektroniczną)  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że temat ten został omówiony szeroko 

na komisjach. Dzieci niechętnie chcą chodzić do szkoły w okresie wakacji. Szkoły oraz 

Dyrektorzy szkół w gminie są zaangażowane w Światowe Dni Młodzieży.  

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, omówiła najważniejsze działania w okresie wakacyjnym 

przygotowane dla dzieci i młodzieży.  

p.o Dyrektora PiMBP Pani Karina Legutek,  omówiła przygotowaną ofertę PiMBP  

w okresie wakacyjnym przygotowane dla dzieci.  

Radny Bogusław Babicz, zapytał czy zorganizowane będą wycieczki plenerowe?  

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, odpowiedziała, że będą wycieczki plenerowe po naszym 

terenie.  

Ad. 14 Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko. 

(inf. email). 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że na poszczególnych komisjach radni 

zapoznawali się z funkcjonowaniem poszczególnych spółek. Zapytał czy radni mają jakieś 

pytania do Prezesów spółek obecnych na sali obrad.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w ilu spółkach odbyły się walne zgromadzenia 

wspólników. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił się w BZK i MZGM odbyły się już 

walne zebrania.  

Pytań brak.  

Radni przyjmują wszystkie złożone informacje na komisjach oraz wersje papierowe do 

wiadomości.   

 



Ad. 15 Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Brzesko za rok 2015; 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przedstawiła tabelarycznie kształtowanie się 

sprawozdania finansowego. Dodała, że we wniosku Komisji Rewizyjnej bardzo szczegółowo 

zostanie odczytane wykonanie budżetu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał co by się stało, gdyby to sprawozdanie 

nie zostało przyjęte.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że nic by się nie stało. Zapisano by tylko 

w uwagach do protokołu, że nie przyjęto.  

Innych uwag brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały a Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy projekt.  

Głosowano 20 za, jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII (187)2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2015 

/stanowi załącznik do protokołu/ 

2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za 

rok 2015;  

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Barbara Borowiecka, odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Brzeska absolutorium z dnia 18 maja do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany, odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 31 maja 2016r.  

 dyskusja; 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/Uchwala-Nr-XXVIII-187-2016.pdf
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, po prawie pół godzinnym odczytaniu wniosku, 

tak szczegółowego, jak nie udzielić Burmistrzowi absolutorium. Jeśli chodzi o kwestię 

finansowe to rzekłbym, że dokładniej się nie dało. Najważniejsze jest spostrzeżenia oczami 

mieszkańców, jak nasza gmina wygląda. Nie jest sztuką jest zadłużać się, sztuką jest mądrze 

się zadłużać i mądrze tym długiem zarządzać. Zarówno Pan Burmistrz jak i Pani Skarbnik 

właściwie wywiązali się z oby dwóch obszarów tj. mądrym zarządzania długiem. Często w ciągu 

roku mamy mniej lub bardziej dosadne komentarze, zwłaszcza na rynku naszych lokalnych 

mediów. Najczęściej są to złośliwe komentarze, że Brzesko ma takie zadłużenie, że w zasadzie 

już dawno powinien zbankrutować i nikt tego nie kontroluje.  Tak nie jest. Zadłużenie 

występuje, lecz jeśli robi się to mądrze i odpowiedzialnie to jest taka opinia RIO jaka została 

odczytana, pozytywna. Doszły do mnie informacje, że w sąsiedniej gminie daleko nas była 

zupełnie inna sytuacja. RIO ponoć uchyliła uchwałę o udzielenie absolutorium organowi 

wykonawczemu. Już jestem w sobie wyobrazić sytuacje, gdyby Brzesko taką miało sytuacje. 

Negatywnych komentarzy i złośliwości nie było by końca wraz z ogólnokrajowymi mediami  

w tv. Podsumowanie roku 2015 jest taki, że na miarę naszych możliwości Gmina Brzesko 

rozwija się. Zwłaszcza opnie mieszkańców, których nie było długo w Brzesku, gości którzy 

przyjeżdżają. Pewnie nie wszystkie rzeczy są idealnie zrobione i jeszcze trochę będzie trzeba 

poprawić, na przykład o nakładkach asfaltowych w mieście. Nasza gmina, zarówno miasto jak 

i sołectwo ładnie się rozwijają na tyle ile mamy możliwości. Te pieniądze które zostały 

wydawane włącznie z zadłużaniem się zostały w sposób właściwy wydatkowane. Możemy sobie 

popatrzeć w oczy i mieszkańcom w oczy, że te pieniądze nie zostały roztrwonione. 

Podziękowania dla Burmistrza Brzeska Pani Skarbnik i wszystkich szczebli wydziałów urzędu.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany, odczytał projekt uchwały  

a  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Głosowano 19, za jednogłośnie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podziękował wszystkim radnym za współpracę  

w 2015 roku. Była to współpraca rzetelna, merytoryczna. Był to rok gdzie nie było funduszy 

unijnych natomiast dzięki rzeczowej gospodarce udało się wykonać więcej dochodów 

bieżących mimo iż dochody majątkowe były mniejsze. Wiele inwestycji drogowych się 

wykonało z poza budżetowych środków. Spore środki, które zostały przeznaczone w ubiegłym 

roku na tereny zalewowe na zabezpieczenie przed powodzią. Burmistrz podziękował również 

Przewodniczącemu Rady za ciepłe słowa, Pani Skarbnik, wszystkim najbliższym 

współpracownikom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Brzesku.  

 



Uchwała Nr XXVIII (188)2016 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2015 

/stanowi załącznik do protokołu/  

3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia zmian finansowych  

w poszczególnych pozycjach projektu chwały.  

Zapytania: 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie ścignięcia 70.00,00 zł. z zadania 

budowy hali sportowej PSP Nr 3, czy to już jest finalna kwota.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wszystkie umowy, które zostały zawarte zostały już 

wykonane. Nie przywiduje się już żadnych wydatków.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy jest realizowane zadanie adaptacji starej 

sali gimnastycznej na oddział zerowy.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że obecnie jest wykonana dokumentacja  

i oczekują na pozwolenie na budowę.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał następnie o środki przeznaczone w kwocie 

12.764,00 zł. na budowę chodnika na ul. Witosa w Jadownikach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział, że jest to udział wspólnie z powiatem  

w dokumentację budowy chodnika.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał o kwotę 35.000,00 zł. na sprzęt sanitarny do 

szkoły w Okocimiu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział, że większa część środków przeznaczona 

jest na przebudowę kanalizacji.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany, odczytał projekt uchwały  

a  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Głosowano 18, za jednogłośnie.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2015/01/Uchwala-Nr-XXVIII-188-2016.pdf


Uchwała Nr XXVIII (189)2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2015; 

/stanowi załącznik do protokołu/  

4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 

stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany, odczytał projekt uchwały  

a  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Głosowano 18, za jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII (190)2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/  

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz, odczytała projekt uchwały  

a  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Głosowano 17, za jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII (191)2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Brzeskiego 

/stanowi załącznik do protokołu/  

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na przebudowę 

przepustu wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej Nr 1443K Poręba 

Spytkowska-Bochnia w obrębie skrzyżowania z drogą gminną (ul. Skalna) w Porębie 

Spytkowskiej; 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz, odczytała projekt uchwały  

a  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Głosowano 19, za jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII (192)2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Brzeskiego na przebudowę przepustu wraz z robotami towarzyszącymi w 

ciągu drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia w obrębie 
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skrzyżowania z drogą gminną (ul. Skalna) w Porębie Spytkowskiej /stanowi 

załącznik do protokołu/  

7) w sprawie udzielenia upoważnienia dla Burmistrza Brzeska oraz rekomendacji 

kandydata do funkcji Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o.;  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że projekt ten został przedłożony z 

uwagi na opinię radcy prawnego, którzy uznali iż takie upoważnienie powinno być przekazane 

Burmistrzowi z takie faktu iż dla spółek jednoosobowych skarbu gminy to upoważnienie jest 

ustawowe. Wynika wprost z zapisów ustawy art. 12. ust. 4 o gospodarce komunalnej.  

W przypadku spółek wieloosobowych, ustawa milczy kto ma gminę reprezentować. Ten projekt 

uchwały upoważnia Burmistrza do reprezentowania jako wspólnik na zgromadzeniu i również 

w imieniu gminy Brzesko ma umocowanie, aby rekomendować kandydata na prezesa zarządu 

spółki. Wynika to ze zmian w umowie spółki, jakie miały miejsca na przełomie roku 2015/2016. 

Wydaje się, że zarówno pracownicy samej spółki jak osoby z zewnątrz, mieszkańcy oceniają 

że w spółce kierowanej już 18 lat przez ten sam zarząd, powinno do takowych zmian dojść. 

Pan Burmistrz reprezentował takie stanowisko, że dobrze by było, aby  ten projekt o którym 

mowa zwłaszcza domknięcie projektu unijnego, aby nie doszło do jakichkolwiek zawirowań. 

Aby z decyzjami się wstrzymać do tego okresu kiedy te projekty zostaną ostatecznie rozliczone, 

jeśli chodzi o funkcje Prezesa Zarządu. O ile wiem takie stanowisko Burmistrz prezentował. 

Moje zadnie jest takie, że jako Gmina Brzesko jako ten właściwy wspólnik, po tym czasie należy 

wrócić do tego tematu.  

Radny Grzegorz Kolbusz, poinformował, że ma pewne wątpliwości. Przede wszystkim brak 

jest uzasadnienia. Chciałby jednoznacznie dowiedzieć się czy Pan Burmistrz musi mieć takie 

upoważnienie przez radnych wydane czy nie musi. Jeśli musi mieć takie upoważnienie to tak 

de facto radni mają również wpływ na wybór nowego prezesa i wówczas chciałby się 

dowiedzieć kto byłby takim nowym prezesem a jeżeli nie ma wpływu to po co taką uchwałę 

głosować w ogóle.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, bezpośrednia rekomendacja w przypadku spółek 

jednoosobowych skarbu gminy wynika wprost z ustawy dla Burmistrza. Wystąpiło to w skutek 

wątpliwości radców prawnych, nie ma delegacji wprost ustawowej i też nie ma w tym zakresie 

żadnego orzecznictwa. To pojawiło się w skutek zmian umowy spółki, gdzie w umowie spółki 

wskazana jest Gmina Brzesko jako wspólnik. W trakcie zmian wspólnicy umówili się w ten 



sposób, że największy udziałowiec czyli Gmina Brzesko będzie rekomendowała a konkretnie 

Burmistrz Brzeska.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, takie były ustalenia jakie powiedział Pan 

Przewodniczący. Ta uchwała jest pewnym doprecyzowaniem faktu.  Robimy to na 

przysłowiowy „zapas”. Taka była wola przy tworzeniu umowy spółki.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz, odczytała projekt uchwały  

a  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Głosowano 16 za , 2 wstrzymujące,  

0 przeciw.  

Uchwała Nr XXVIII (193)2016 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Burmistrza 

Brzeska oraz rekomendacji kandydata do funkcji Prezesa Zarządu Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o.  

/stanowi załącznik do protokołu/ 

8) w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022;  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz, odczytała projekt uchwały  

a  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Głosowano 19, za jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXVIII (194)2016 w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy 

Brzesko na lata 2016 – 2022 

/stanowi załącznik do protokołu/ 

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

Ad. 16  Ad. 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, udzielił kolejno odpowiedzi: 

Radnemu Leszkowi Klimkowi- jak przejmie Gmina tę ulicę to sprawa zostanie przekazana pod 

obrady do starostwa do  zespołu inżynierii drogowej.  

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi- w sprawie strategii odpowiedź została już udzielona przez 

Pana Kwiatkowskiego oraz Pana Najdałę. W sprawie programu „już pływam” nie było 
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zainteresowania szkół. Po wakacjach roześle się szkołą zapytanie o ten program. W kwestii 

dzików- od lat staramy się o zwiększenie odstrzałów dzików. Niestety koła łowieckie tłumaczą, 

iż nie mogą zgodnie z naszymi wnioskiem zwiększać tej liczby ponieważ inne przepisy określają 

granice odstrzału przy określonej liczebności populacji tego gatunku. Zwracamy się do 

mieszkańców poprzez ogłoszenia umieszczane na tablicach oraz indywidulanie wysyłając pisma 

przypominając przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przez degradacją 

spowodowaną zachwaszczeniem.  

Radnemu Piotrowi Wyczesanemu- w sprawie imprez w RCKB. Zapewniam Pana, że nie 

szerzymy wyznania hinduistycznego. Z tego co pamiętam jeśli był jakieś spotkania to jakieś 

refleksje z podróży osób, które były w Indiach. Od samych pewnych refleksji  do samego 

zapanowania hinduizmu droga daleka.  

Radny Piotr Wyczesany dodał, że mieszkańcy analizują oferty naszych placówek i to one 

zgłaszają pewne wątpliwości.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w MOK jest bardzo dużo spotkań w ciągu roku. Oferty 

przygotowane są dla różnych grup mieszkańców. Nie wszyscy chcą na przykład słuchać 

zespołów ludowych. Często zapraszani są różni podróżnicy. W Brzesku jest osoba, która często 

podróżuje do Indii i dzieli się refleksjami. Byłem uczestnikiem kilku takich spotkań i nie czułem 

zagrożenia, nie czułem żadnych wątpliwości.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- jeżeli to będzie miało charakter poznawania czy jakiejś 

kultury to nie mam nic przeciwko. Jeżeli to mają być treningi związane z medytacjami i jeszcze 

nieodpłatnie to warto się zastanowić czy to też tak powinno wyglądać. To jest Centrum im. 

Jana Pawła II a nie hinduizmu.   

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- jestem pewien, że Pani Dyrektor nie szerzy hinduizmu, 

lecz poproszę ją aby była czujna w tym kierunku. Następnie udzielił odpowiedzi w sprawie 

zagospodarowania Placu Kazimierza Wlk. Kilka lat wstecz były próby zagospodarowania tego 

placu. Czynsz jest ustalany na podstawie przepisów prawa. Są w Brzesku miejsca, które co 

roku wynajmujemy i jest zainteresowanie. W ubiegłym roku dobrą miał opinie Muzyczny 

Rynek, w tym roku również będziemy to kontynuować i sam Rynek Brzeski chcemy 

zagospodarować jeśli minie okres unijny a to już za kilkanaście miesięcy.  



Radnej Mari Kądziołka – dokonamy przeglądu placów przekazanych w zarzadzanie do MZGM 

oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Place administrowane przez referat UM  w Brzesku  

w utrzymaniu BZK także będą ponownie skontrolowane.  

Ad. 18 Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie prac nad uchwalaniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Przemysłowej.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Waryka, odpowiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem i 

pod koniec lipca być może zostanie już uchwalony.  

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, poinformował, że już się kończy wyłożenie planu. 

Na dzień 11 lipca br. jest przewidziana debata publiczna.  Następnie projekt pójdzie pod obrady 

komisji merytorycznych rady. Realny termin uchwalenia jest na przełomie lipca – sierpnia.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, zapytał na jakim etapie jest zamontowanie 

ściany wspinaczkowej w Buczu.  

Kierownik Henryk Piela, odpowiedział, że jest na etapie zlecone zadania do wykonania.  

Radny Krzysztof Stępak, poinformował, że po ostatniej przykrej sytuacji Burmistrza 

Brzeska, iż musiał otrzymać mandat, zwrócił się do przewodniczących osiedli i sołtysów, aby 

przy zorganizowaniu kolejnych zebrań, spotkań zapewnili i ułatwili Burmistrzowi zaparkowanie 

samochodu.  

Przewodniczący Rady odczytał pismo od Pana Wicemarszałka Wojciecha Kozaka w odpowiedzi 

na apel Rady Miejskiej dot. gospodarki odpadami.  

Radny Stanisław Góra, podziękował Burmistrzowi za przekazanie środków finansowych  

i radnym za podjęcie uchwały w sprawie przebudowy przepustu wraz z robotami 

towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia w obrębie 

skrzyżowania z drogą gminną (ul. Skalna) w Porębie Spytkowskie. Poinformował, że z tym 

problemem mieszkańcy borykali się od wielu lat.  

Ad.19 Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował wszystkim 



za obecność i zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

Obrady trwały od godziny 10:00  - 14:40 
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