
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XI/ 2015 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

    9  czerwca  2015 r. roku w sali Obrad Urzędu Miejskiego  

      w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko w godzinach 10.00-15.30 

 

Obrady  Sesji Rady Miejskiej w Brzesku otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz 

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. KLIMEK LESZEK 

10. KNAGA EDWARD 

11. KOLBUSZ GRZEGORZ 

12. KUCIA MARIA 

13. KWAŚNIAK ADAM 

14. LUBOWIECKA  ANNA 

15. OJCZYK KRZYSZTOF 

16. SMOŁUCHA ADAM 

17. SPROSKI KAZIMIERZ 

18. SORYS JAROSŁAW 

19. STĘPAK KRZYSZTOF 

20. WYCZESANY PIOTR 

 



 

Radna nieobecna Maria Kądziołka  

Ponadto udział wzięli: 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

 Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

 Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko jak również 

zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz otworzyła obrady XI 

Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitała zebranych na sali obrad Radnych, 

wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych. 

Ad.2. Przedstawienie porządku  obrad. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz poinformowała, że 

porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym 

terminie, w związku z czym zapytała: Czy wszyscy Radni otrzymali materiały na 

dzisiejszą sesję? - uwag nie było - Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że materiały 

zostały doręczone prawidłowo. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  przedstawiła porządek obrad 

sesji. 

Wnioski do porządku obrad sesji zgłosili : 

Skarbnik Celina Łanocha w imieniu Burmistrza Brzeska zawnioskowała o 

wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Pani Skarbnik 

objaśniła z czym się wiąże podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Sekretarz Stanisław Sułek zawnioskował w imieniu Burmistrza Brzeska o 

wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko 

na terenie sołectwa Poręba Spytkowska. Sekretarz  objaśnił z czym się wiąże 

podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

W tym miejscu prowadzenie sesji przejął Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Brzesku Krzysztof Ojczyk. 

 

 



 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wnioski :  

 

 za wprowadzeniem w pkt. 13 ppkt.4 projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko  – głosowano 

18 za 0 przeciw 0 wstrzymujących, 

 

 oraz wniosek o wprowadzenie do  porządku obrad sesji w pkt. 13 ppkt.13 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie 

sołectwa Poręba Spytkowska - głosowano 19 za 0 przeciw 0 

wstrzymujących, 

 

 porządek sesji po zmianach: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje radnych. 

4. Zapytania radnych. 

5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

6. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 

ostatniej sesji. 

7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od  

ostatniej sesji. 

8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

9. Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Brzesko za 2014 r. 

10. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

11. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r. ( informacja w 

wersji elektronicznej). 

12. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie wakacji w Gminie Brzesko. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Brzesko za rok 2014; 

2)      absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Brzesko za rok 2014; 

- odczytanie Opinii regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 



 

- dyskusja; 

3)      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015; 

4)      zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 

2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

5) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za 

inkaso; 

6)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Brzesku za rok 2014; 

7)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Brzesku za rok 2014; 

8)      przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu „ Pierwszy dzwonek”; 

9)      utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu; 

10)      wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy 

użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku; 

11)  zmiany uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

27 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice”; 

12)  zmiany uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

27 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Dzielnica Przemysłowa”; 

13) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez 

Gminę Brzesko na terenie sołectwa Poręba Spytkowska. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15.  Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad.3. Interpelacje Radnych. 

Radny Jarosław Sorys interpelacje w sprawach: 

1. Proszę o wykonanie przejścia pieszego po działce gminnej nr 5658, 

które pozwoli w bezpieczny sposób na komunikację pieszą 

szczególnie dzieciom w rejonie niebezpiecznego miejsca przy ul. 

Podgórskiej.  

2. Proszę o wykonanie barier ochronnych przy ul. Prokopa 

zabezpieczających użytkowników przed niebezpieczeństwem 

zjechania do potoku Grodna. Stare bariery wykonane z szyn przed 

wielu laty nie gwarantują tego, gdyż znajdują na nieodpowiedniej 

wysokości. 



 

3. Proszę o wykonanie rozpoczętej w ubiegłym roku budowy chodnika 

przy ul. Prokopa tak aby połączyć chodnik przy szkole z chodnikiem 

na ul. Królewskiej. Brakujący odcinek to 30 mb. Zadanie 

współfinansowane z powiatem nie przekroczy 10 tysięcy zł wkładu 

Gminy.  

4. Uprzejmie przypominam również o wykonaniu kraty przy ul. 

Pabianka, utwardzeniu nawierzchni drogi na odcinku 100mb i  rowu 

wzdłuż ul. Prokopa 

5. Proszę o wykonanie naprawy nawierzchni chodnika przy ul. 

Środkowej. Chodnik w kilku miejscach wymaga drobnych napraw 

niezwykle jednak istotnych szczególnie uciążliwych po opadach 

deszczu. 

6. Bardzo proszę o podpisanie porozumienia z Powiatem Brzesko na 

wykonanie planowanych i uzgadnianych na ten rok niezbędnych 

zadań odwadniających przy ul. Witosa. Zadania te  posiadają 

kompletną dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę. To 

niezwykle istotne wręcz konieczne inwestycje do wykonania, które  

będą miały zasadnicze znaczenie w ograniczeniu podtopień, a co 

za tym idzie bezpośrednio przełożą się na działania związane z 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym niezwykle istotnym 

problemem w naszej miejscowości. 

 

Radny Marcin Ciurej zgłosił interpelację w sprawie  w sprawie wymiany i naprawy 

ławek na placu miejskim  przy ul. Ks. Stanisława Pękały. 

 

Radny Grzegorz Kolbusz interpelacje w sprawach:  

1. W naszym mieście buduje się nowe chodniki, które automatycznie są 

profilowane w taki sposób aby ułatwić poruszanie się osób 

niepełnosprawnych, starszych, matek z wózkami. Chciałbym poprosić 

o podjęcie działań mających na celu wyprofilowanie chodników już 

istniejących, które w najbliższych latach nie będą przebudowywane. W 

Brzesku jest wiele przejść dla pieszych, które osoby niepełnosprawne 

są zmuszane omijać ponieważ zjazd z chodnika wózkiem inwalidzkim, 

czy zejście o kulach mogło by się skończyć wypadkiem. 

2. Panie Burmistrzu, czy jest planowany jakiś remont budynku BOSiR. 

Przy większych opadach deszczu woda ponad futrynami zamkniętych 

okien wlewa się dużym strumieniem do środka budynku BOSiR. Proszę 

o szybką reakcję w opisanej przeze mnie sprawie. 

3. Panie Burmistrzu czy rozważał Pan zamontowanie drugiej kamery 

internetowej z przekazem na żywo np. skierowanej na Plac Kazimierza 



 

Wielkiego. Zbliżają się Dni Brzeska oraz seria wakacyjnych koncertów i 

taka kamera mogłaby dać chociaż namiastkę współuczestnictwa w 

najciekawszych wydarzeniach kulturalnych naszego miasta dla osób 

które nie mogą być na miejscu osobiście (niepełnosprawnych, 

starszych, oraz osób będących na emigracji zarobkowej). 

 

Radny Krzysztof Bogusz interpelacje w sprawach : 

1) wykaszanie poboczy przy drogach  gminnych kiedy zostaną rozpoczęte 

prace porządkowe; 

2) kiedy zostaną usunięte z terenu gminy plakaty wyborcze, kosztami ich 

usunięcia należy obciążyć komitety wyborcze; 

3) odwodnienie linii kolejowej w Sterkowcu i odprowadzenie wody wzdłuż 

boiska sportowego w Sterkowcu do rzeki Uszwicy w okolicy Galicyjskiej. W 

związku z prowadzonymi pracami przy linii kolejowej zwiększa się 

przepustowość rowów odprowadzających wodę natomiast nie ma 

żadnych prac dot. zwiększenia przepustowości rowów odprowadzających 

wodę do Uszwicy. W imieniu mieszkańców wnioskuje o zbadanie tej 

sprawy u inwestora by nie skończyło się tak jak na Buczu gdzie wody z 

autostrady nie są w stanie spłynąć i zalewają  mieszkańców. 

4) radny podziękował za wycięcie pniaka na parkingu UM i wylanie płyty 

betonowej. 

 

Ad.4. Zapytania radnych. 

Zapytania zgłosili: 

Radna Ewa Chmielarz: 

1) ponownie zawnioskowała o wymalowanie przejścia dla pieszych 

naprzeciwko sklepu SPAR w Mokrzyskach bo jest to bardzo niebezpieczny 

odcinek dla pieszych tym bardziej, że samochody ciężarowe  jadą tam z 

bardzo dużą prędkością. Radna zawnioskowała do Komendanta Policji o 

częste patrole policji lub postawienie radaru na ulicy Parafialnej w 

Mokrzyskach bo  kiedyś doszłoby tam do kolejnego tragicznego w 

skutkach wypadku drogowego. Na ulicy Parafialnej są bardzo głębokie 

rowy, zajeżdżone są pobocza i ruch pieszych jest bardzo ograniczony. 

2) radna zapytała jak postępują prace przygotowawcze do budowy 

oczyszczalni biologicznej przy BOSiR w Mokrzyskach. W roku ubiegłym na 

to zadanie były zabezpieczone środki finansowe i była informacja, że 

realizacja jest planowana w III –IV kwartale br. Jeżeli nie uzyskamy dotacji 

na realizację zadania to proszę odpowiedzieć, czy to zadanie będzie 



 

realizowane bo jest to bardzo ważne ponieważ szkoła nie ma oczyszczalni 

i GOSiR również. 

 

Radna Barbara Borowiecka – poinformowała, że jest w posiadaniu pisma 

mieszkańców ulicy Jodłowskiej, na sesji są również obecni przedstawiciele 

mieszkańców tej ulicy, którzy mają utrudnienia w związku z budową nowej drogi- 

zjazdu z autostrady .  

Radna przeczytała pismo mieszkańców w tej sprawie. 

Na prośbę mieszkańców sprawdziła te zarzuty i faktycznie stan tej drogi jest nie 

do przyjęcia. Poprosiła Pana Kierownika Pielę, by  tą drogę zwizytował i myśli, 

że już nie będzie problemów. W imieniu mieszkańców jak i swoim prosi o dozór 

prowadzonych prac i pozytywne rozpatrzenie prośby mieszkańców. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział- zgłosimy te zarzuty do GDDKiA , 

poprosił by mieszkańcy wykonali dokumentację fotograficzną dokonanych 

zniszczeń bo potrzebny jest dowód. Podobna sytuacja była w chwili kiedy była 

budowana autostrada w Wokowicach, Sterkowcu, Szczepanowie, gdzie 

interweniowaliśmy i pewne odszkodowania mieszkańcy otrzymali. Burmistrz 

poprosił by do tej interpelacji została dołączona dokumentacja fotograficzna. 

 

Głos zabrała Pani Wanda Wasyłek mieszkanka ulicy Jodłowskiej w Brzesku. 

 Poinformowała, że w wyniku prowadzonych prac przy budowie nowej drogi i 

zjazdu z autostrady budynki, ogrody i ogrodzenia mieszkańców ulicy Jodłowskiej 

są zniszczone i  zakurzone. Mieszkańcy domagają się postawienia ekranów 

przeźroczystych przy swoich budynkach celem zapobieżenia dalszym 

zniszczeniom. Jesteśmy świadomi, że musimy jakieś nieudogodnienia znosić, 

ale byśmy nie zostali sami z problemem. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział- zgłosimy te zarzuty do GDDKiA. 

Poprosił by do pisma została dołączona dokumentacja fotograficzna. 

Postawienie ekranów przy tej nowej drodze  zależy od natężenia ruchu. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił się do Pani Wasyłek, by w ślad za 

propozycją burmistrza  zrobiła zdjęcia i przygotowała pismo o montaż ekranów 

dźwiękoszczelnych.   Dobrze, że mieszkańcy tego pilnują. 

 

Radna Barbara Borowiecka dodała, że mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, 

że pewne uciążliwości z tego tytułu będą, ale muszą dopilnować by były jak 

najmniejsze. 



 

Radna zawnioskowała o wykoszenie ulicy Elektrycznej i przycięcie drzew na tej 

ulicy co stwarza zagrożenie  dla mieszkańców ponieważ drzewa sięgają do linii 

elektrycznej. 

 

Radny Grzegorz Kolbusz zawnioskował: 

1) Szanowny Panie Burmistrzu chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa 

przeniesienia do budynku Urzędu lub w inne miejsce dostępne dla osób 

niepełnosprawnych bądź starszych Wydziału Ewidencji Ludności. Była 

interpelacja w tej sprawie już parę miesięcy temu i chciałbym się 

dowiedzieć jakie kroki poczyniono, aby ten wydział przenieść, ponieważ 

wiele osób o to pyta. 

2)  czy zamierza Pan podjąć jakieś kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

ludzi robiących zakupy w sklepie Lidl. Jest to chyba jeden z niewielu 

sklepów w którym wejście i wyjście ze sklepu wielkopowierzchniowego jest 

możliwe przez pobliską stację benzynową wokół której nie ma poboczy ani 

chodników. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Chciałbym się 

dowiedzieć którędy w planach budowy miał się odbywać ruch pieszych do 

tego sklepu, czy też może od początku miał to być sklep przeznaczony 

tylko do obsługi klientów zmotoryzowanych? 

3) Panie Burmistrzu, czy mogę prosić o wyczyszczenie fontanny usytuowanej 

na Rynku Brzeskim.  

 

Radny Piotr Wyczesany zapytał: 

Kiedy rozpoczną się prace porządkowe mające na celu koszenie poboczy przy 

drogach gminnych w Buczu. Trawa  przy poboczach dróg gminnych jest taka 

wysoka, że  zagraża to bezpieczeństwu kierowców. Radny dodał, że droga 

powiatowa biegnąca przez sołectwo Bucze jest już wykoszona. 

 

Radny Jarosław Sorys zapytał: 

1) zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zakupu części 

budynku po byłym Urzędzie Pocztowym przy ul. Witosa w Jadownikach. 

Część budynku należąca do Poczty Polskiej została wystawiona na 

sprzedaż. Może warto by rozważyć taką opcję. Budynek wymaga 

niezwłocznego remontu dachu, a nieużywane pomieszczenia na parterze 

mogły by być wykorzystane na różnego rodzaju działalność służącą 

mieszkańcom.  

2) Jednostka Strzelecka zwracała się w ostatnim czasie z prośbą o przydział 

pomieszczeń z zasobów gminnych na ich statutową działalność. Czy ma 

Pan Burmistrz jakąś propozycję dla Jednostki w tym zakresie?.      



 

 

 

Radny Bogusław Babicz zapytał: 

1) na jakim etapie w chwili obecnej są plany rozbudowy Szkoły Muzycznej w 

Brzesku oraz rozbudowy SP Nr 2 w Brzesku?, 

2) czy są prowadzone prace przygotowawcze związane z wykonaniem 

termomodernizacji budynków przedszkoli w Buczu, Szczepanowie i  

Jadownikach?. 

 

Radna Ewa Chmielarz – zapytała  w temacie ogłoszonego przetargu na zbycie 

działek budowlanych w Mokrzyskach. Kiedyś zgłaszała propozycje wyczyszczenia 

tych działek z krzaków i drzew przed ich sprzedażą, co zapewne poprawiłoby jej 

atrakcyjność, czy pan burmistrz  to rozważał, a jeśli tak to by odpowiedzialny 

pracownik UM nadzorował tą wycinkę drzew. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zapytał w sprawie realizacji prac remontowych 

wytypowanych dróg i chodników miejskich – jak te prace przebiegają?. Czy w 

ramach tych prac remontowych przewidziane jest również podnoszenie 

studzienek kanalizacyjnych, bo studzienki kanalizacyjne są największą zmorą 

kierowców. Dotyczy to ulic na których trwają prace remontowe ul. 

Czarnowiejskiej od Placu Kazimierza do ul. Brzezowieckiej. 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że na ul. Okulickiego trwają prace wodno – 

kanalizacyjne, odcinkami są wymieniane rury  i jeśli będzie ta nawierzchnia 

naprawiana to wnioskuje by nakładka asfaltowa była jednolita taka jaka była. 

Padło tutaj kilka wniosków w prawie wykaszania traw. Został unieważniony 

przetarg w tym zakresie i to może jest przyczyną tego, że są te opóźnienia.  W 

roku ubiegłym o tej porze już dawno trawy były wykoszone, zapytał co było 

powodem iż ten przetarg został unieważniony?. 

 

Ad.5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Stanisław Pacura sołtys wsi Mokrzyska –  

1)zabrał głos w temacie budowy oczyszczalni ścieków dla SP w Mokrzyskach i 

GOSiR. Mieszkańcy pytają coraz częściej o budowę kanalizacji sanitarnej w całej 

miejscowości,  gdyż jak wiadomo jest tam gęsta zabudowa i nie można tego 

problemu rozwiązać indywidualnie. Mamy tego świadomość, że przy głównej 

drodze mieszkańcy wypuszczają  wodę do kolektora pod chodnikiem. Ponieważ 

mieszkańcy chcą się aktywnie włączyć w przedsięwzięcie budowy kanalizacji 

zbiorczej dla Mokrzysk, czy na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o Mokrzyska, Bucze, 

Szczepanów istnieje jakaś koncepcja budowy w perspektywie tej kanalizacji?. 



 

Jeśli nie to w imieniu mieszkańców wnioskuje by przystąpić do opracowania 

takiej koncepcji , gdyż może udałoby się pozyskać środki ze środków unijnych  

na ten cel.   

2)w ostatnim czasie  jest bardzo duże poruszenie mieszkańców w temacie 

dowozu materiałów budowlanych na budowę zjazdu z autostrady drogą, która 

jest do tego celu wykorzystywana. Droga  miała być po tym czasie 

wyremontowana, a tymczasem jest jeszcze bardziej dewastowana i niszczona. 

Zostaje otwarte następne złoże intensywnie przez sprzęt ciężki eksploatowane. 

Przy tej drodze rolnicy prowadza uprawy, mają pasieki i są bardzo poruszeni bo 

bez pytania ich o zgodę został ten szlak według nich poszerzony. Kurzy się tam 

niesamowicie bo jest to droga bez żadnej podbudowy. Trudno się tym ludziom 

dziwić tym bardziej, że według tych naszych zapewnień miało to ulec poprawie. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział, wystąpiliśmy do firmy, która 

eksploatuje to żwirowisko jak również w tym temacie odbędzie się spotkanie w 

najbliższy czwartek i chce by pan sołtys w tym spotkaniu uczestniczył.  

 

Pan Marek Serwin Przewodniczący Osiedla Okocimskie zapytał i zawnioskował: 

1. Kto jest odpowiedzialny za  stan techniczny placu zabaw przed blokiem nr 

2 na ulicy Browarnej i czy jest dokonywana kontrola stanu technicznego 

tego placu?. Jest to teren gminny, a mieszkańcy zgłaszają iż plac zabaw 

nie nadaje się do użytkowania go przez dzieci. 

2. Wniosek o ustawienie tablicy  informacyjnej naprzeciwko młyna dla 

mieszkańców nowo powstałych budynków, 

3. Dot. ruchu i bezpieczeństwa na osiedlu i ul. Browarnej. Są podane 

informacje przez browar, że została zwiększona produkcja piwa. W 

związku z tym faktem zwiększył się dwukrotnie w ciągu kilkunastu lat ruch 

samochodów ciężarowych na tym osiedlu, co spowodowało utrudnienia w 

jeździe od ul. Mickiewicza. Wyjazd z tej ulicy oraz parkujące samochody 

ciężarowe wzdłuż stwarzają zagrożenie dla pieszych i z ulicy osiedlowej 

Browarna stała się ulicą przemysłową. Czy są prowadzone jakiekolwiek 

rozmowy z browarem na temat budowy nowego zjazdu do browaru?. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uzupełnił wypowiedź swojego przedmówcy.  

Z informacji jakie posiada od pracowników browaru, w czasie zmiany ładowane 

jest w browarze 60 tirów. Każdy z nich ma kilkanaście metrów i musi wjechać i 

wyjechać. Od wielu lat pani przewodnicząca Kramer zwracała uwagę na fakt 

parkowania tirów na ulicy, mieszkańcy patrzyli na to pobłażliwie, ale faktem jest, 

że te tiry zatrzymują się przed przejściem i  za przejściem dla pieszych. Jedyne 

przejście dla pieszych jest ciągle zasłonięte i należy zachować dużą ostrożność, 

aby zarówno kierowcy jak i piesi nie spotkali się razem na pasach właśnie za 

parkującym przy przejściu dla pieszych Tir-em. Jest to duży kłopot dlatego 

jeszcze raz zwraca uwagę na parkujące kolejki tirów wjeżdżających do browaru. 

Browar, od 20 lat nie wywiązał się i nie wywiązuję się z obietnic wybudowania 



 

zjazdu i jeżeli tak jest, to chciałby by wprowadzono tam ograniczenia tonażowe, 

W inny sposób dobrowolnie  tej obwodnicy, którą zapowiadali od 20 lat nie 

wymusimy. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka temat ten był wielokrotnie poruszany więc pan 

przewodniczący osiedla może tej informacji nie posiadać, ale przy każdym 

spotkaniu z browarem temat zjazdu jest przez nas poruszany.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował, że być może należy napisać 

pismo do Zarządu Carlsberga z informacją, że gmina rozważa możliwość 

ograniczenia tonażowego na tej drodze więc albo podejmą działania lub 

możliwość wjazdu  tirów na  tą drogę będzie wykluczona. 

 

Sołtys Stanisław Milewski nawiązał do wypowiedzi sołtysa Mokrzysk w temacie 

zniszczonej drogi do żwirowni. Tam jest horror, naraz wyjeżdża z niej około 40 

samochodów. Droga jest już całkiem obsunięta i zniszczona zwracałam na to 

uwagę, ale już tam więcej nie pojadę. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zaprosił sołtysa na spotkanie w sprawie 

przedmiotowej drogi będziemy na ten temat rozmawiali. 

 

Radny Grzegorz Kolbusz - Szanowny Panie Burmistrzu wielu mieszkańców ulicy 

Słonecznej skarży się na to, że podczas opadów deszczu są zalewani przez 

wody, które odprowadzane są z budowanej właśnie pobliskiej hali, bezpośrednio 

na ich ulicę. Chciałbym poprosić o Pańską interwencję w tej sprawie u 

właściciela inwestycji. 

Na ulicy Okulickiego prowadzone są właśnie prace remontowe. Ostatnio 

wykonawca ustawił oznakowanie świetlne około 10 metrów od ronda w wyniku 

czego całe rondo oraz dobiegające do niego ulice zostały zakorkowane. Bardzo 

proszę o reakcję, aby w chwili, kiedy prace remontowe odbywają się w 

niedalekiej odległości od ronda samochody były kierowane na objazdy, dzięki 

czemu unikniemy sytuacji niebezpiecznych. 

 

 Ad.6. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej 

sesji. 

 

Sprawozdanie Burmistrza Brzeska radni otrzymali w materiałach  wersji 

papierowej (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie termomodernizacji szkół 

podstawowych w gminie. Od 10 lat prosi o wykonanie termomodernizacji SP w 

Mokrzyskach , czy są szanse wykonania tej termomodernizacji?. 

 



 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na zapytanie radnej w jaki sposób 

gmina jest przygotowana do realizacji tego zadania i sposób pozyskania 

środków na ten cel min. ze środków unijnych. 

 

Ad.7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od  

dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, złożył sprawozdanie z realizacji uchwał 

Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji RM. (Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu). 

 

 

Ad.8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

 

Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji: 

 

 Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji- złożył 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz.  

 Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka.  

 Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji Jarosław 

Sorys.  

 Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny- złożyła radna Ewa 

Chmielarz 

 Komisja Oświaty Kultury i Sportu- złożył sprawozdanie Przewodniczący 

Komisji Bogusław Babicz. Pytań radnych do sprawozdań brak 

 

Ad.9. Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 

2014 r. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że sprawozdanie powyższe było 

przedmiotem obrad komisji RM. Odbyte przez radnych na posiedzeniach komisji 

dyskusje pokazały, że ten program w naszej gminie dobrze funkcjonuje i dobrze 

jest realizowany. Zapytał czy są pytania do programu?. 

 

Radny Edward Knaga zawnioskował o przyjęcie programu jw. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie 

Sprawozdania z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 

2014 r. Wniosek głosowano 17 za – jednogłośnie – sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

 



 

Ad.10. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że sprawozdanie powyższe było 

przedmiotem obrad komisji RM i poprosił o zadawanie pytań przez radnych. 

Pytań radnych brak. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie 

sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe. 

Wniosek głosowano 16 za – jednogłośnie – sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

 

Ad.11. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r. ( informacja w wersji 

elektronicznej). 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że sprawozdanie powyższe było 

przedmiotem obrad komisji RM poprosił o zadawanie pytań przez radnych. 

Pytań radnych brak. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie przyjęcie  

Sprawozdania z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r.  

Wniosek głosowano 17 za – jednogłośnie – sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

 

Ad.12. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji w Gminie Brzesko. 

 

Radny Bogusław Babicz – zwrócił uwagę, że tego tematu Komisja Oświaty nie 

omawiała więc wnioskuje o wycofanie tego punktu z porządku obrad sesji. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie 

powyższego  punktu z porządku obrad sesji i przeniesienie tej analizy na kolejną 

sesję. 

Za wnioskiem głosowano 15 za, 0 przeciw 1 wstrzymujący.  

 

Ad.13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2014; 

 

Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekt uchwały jw. 

Pytań radnych brak. 



 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt 

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

Głosowano  17 za, - 17 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/54/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

 absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za rok 2014; 

- odczytanie Opinii regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 

Radna Barbara Borowiecka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Brzeska za rok 2014. ( wniosek znajduje się w teczce wnioski z posiedzeń 

Komisji rewizyjnej 2015), oraz  Opinię RIO w Krakowie w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej  z dnia 6 maja 2015 r. i Uchwałę RIO z dnia 24 kwietnia 2015 

r.  

- dyskusja; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zabrał głos w temacie  realizacji przez 

Burmistrza Brzeska przyjętego budżetu gminy na rok 2014 co pokazały 

wskazane przez RIO parametry  finansowe. Przewodniczący zwrócił uwagę na 

wielkości wydatków budżetowych Gminy  i zmniejszenia w zakresie dochodów 

budżetowych.  

Po stronie dochodów mieliśmy zaplanowaną kwotę 98.979.124,86 

złotych, po zmianach budżet po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 1 mln 

83 tysiące złotych i wyniósł 97.896.109 złotych. Na zmniejszenie dochodów 

budżetowych  znaczny wpływ miały dochody majątkowe. Został zmniejszony 

plan  dochodów majątkowych o kwotę 6.193.000 złotych.  Dobrze, że  dochody 

bieżące udało nam się zwiększyć na kwotę 5.110.000 złotych co pozwoliło w 

miarę zbilansować budżet roku ubiegłego. Gdyby dochody bieżące z podatków i 

opłat nie zostały zwiększone min. z udziałów we wpływach z podatku 

dochodowego  to mielibyśmy ogromne problemy min. ze zbilansowaniem 

budżetu roku ubiegłego. Cieszy go, iż przy tak trudnej koniunkturze udało się te 

nasze dochody budżetowe w miarę zbilansować i to jest ważne . Realizacja 

dochodów majątkowych po zmianach wynosiła 1.718.000 złotych czyli patrząc 

do ogólnego planu ten spadek był relatywnie duży.  

Jeśli chodzi o  wydatki budżetowe to należy zwrócić uwagę na trzy rzeczy 

np.: 

 Dział 801 Oświata i Wychowanie przy blisko 100 mln budżecie 

przeznaczyliśmy kwotę 47 mln 50 tysięcy złotych są to wydatki na cele 

oświatowe , jest to prawie 50 % całego budżetu. Wydatki te są ogromne  i 

musimy je pokrywać min. z dochodów majątkowych, które nam się nie 

udało wykonać. Należy się cieszyć, że Brzesko ma ten potencjał i 

możliwości generowania innych dochodów zwłaszcza dochodów 

bieżących realizowanych z wpływów z podatków i opłat, które są 

realizowane dobrze. Wszystko to świadczy o tym, że mamy potencjał i 



 

nawet tak duże obciążenia na rzecz  oświaty i wychowania możemy 

względnie realizować. 

 Dział 851 Ochrona Zdrowia- od kilkunastu lat zabezpieczamy wydatki na 

ten cel, w tym zakresie mamy wydatki na poziomie 781 tysięcy złotych. 

Środki te przeznaczamy min. na zwiększenie pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielamy pomocy rodzinom z 

problemami alkoholowymi, prowadzimy szeroko zakrojoną działalność 

informacyjną dla dzieci i młodzieży, realizujemy szereg zadań służących 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Wspieramy 

działania różnych instytucji, stowarzyszeń i parafii, od kilku lat realizujemy 

program profilaktyki szczepień przeciwko pneumokokom, który zamknął 

się wydatkami w kwocie 40 tysięcy złotych. W tych wszystkich działach  

środki są bardzo dobrze wydane, a same programy bardzo dobrze 

realizowane i należy na to wskazać szczególnie. Należy się z tego cieszyć 

ponieważ w ślad za tymi środkami idzie praca dużej ilości wolontariuszy, 

nauczycieli, działaczy społecznych, działaczy stowarzyszeń sportowych. 

Jest to coś czego się nie da policzyć. Patrząc na inne gminy wyjątkowo w 

naszej gminie ten program zdrowotny jest dobrze realizowany zwłaszcza 

związany z profilaktyką przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i 

narkomani. Kwota na to zadanie nie jest może najwyższa, aczkolwiek 

skala zadań i skład osób w to zaangażowanych jest ogromna. 

 Pomoc Społeczna – również i w  tym zakresie gmina Brzesko wypada 

bardzo dobrze  wydaliśmy blisko 13 mln złotych, te wydatki zostały  

przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do 

pracy, jak również  pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej oraz pomoc osobom starszym i chorym. W ramach tego działu 

była również realizowana cała praca socjalna i program profilaktyki  

społecznej, mieliśmy realizację świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, 

program aktywizacji osób bezrobotnych i inne zadania, które były 

wykonywane zwłaszcza przez MOPS. Państwo polskie zwłaszcza w sferze 

dotacji na te cele wycofuje się, ogranicza te dotacje. Pomimo tych 

ograniczeń nasze wydatki na pomoc społeczną wzrosły. Co ważne 

mieszkańcy korzystający z pomocy w MOPS są zadowoleni, ponieważ ta 

pomoc jest realizowana dobrze i również dobrze gmina się z niej 

wywiązała. 

 

Następnie Pan Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik, Burmistrzowi 

Brzeska oraz służbom  finansowym za ogromną pracę w  realizacji budżetu. 

Podziękował Panu burmistrzowi za koordynację  służb  finansowych, 

podejmowane decyzje. 

Stwierdził, że udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzeska za realizację budżetu 

gminy w roku 2014 jak najbardziej się Panu Burmistrzowi należy.  

 



 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, złożył podziękowania Pani Skarbnik i 

pracownikom UM za włożony ogrom pracy w ciągu całego roku i pozytywną 

realizację budżetu gminy. Przypomniał, które zadania  pochłaniają najwięcej 

środków budżetowych i co jest największym obciążeniem finansowym dla gminy 

podziękował radnym, pracownikom UM, sołtysom za dobrą współpracę. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt 

uchwały i poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, - 19 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/55/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

Przewodniczący ogłosił 30 minutową przerwę w obradach. 

Obrady po przerwie. 

 

 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2015; 

 

Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekt uchwały jw. i wprowadzone zmiany w 

budżecie w stosunku do  pierwotnego projektu uchwały, przesłanego na sesję w 

materiałach. W wyniku wprowadzonych zmian przedkłada w dniu dzisiejszym 

radnym nowy projekt uchwały. 

 

Pytania radnych do projektu uchwały: 

 

Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie modernizacji ulicy Dobrego Pasterza w 

Mokrzyskach. W wieloletnim planie finansowym są zabezpieczone środki na tą 

ulicę. Na co konkretnie te  środki są przewidziane, czy na nakładkę asfaltową i 

odwodnienie, czy wykup?.  

  

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała na zapytanie radnej  na co konkretnie te  

środki są przewidziane w tym zadaniu. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt 

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

Głosowano  18 za - 18 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/56/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

4. projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; 

 

Pytań radnych brak. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały, a 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go  pod głosowanie: 



 

Głosowano  18 za, - 18 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/57/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

5. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia 

stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   zapytał, czy te wszystkie osoby 

wymienione z imienia i nazwiska w uchwale wyraziły na to zgodę?. 

Skarbnik odpowiedziała, że tak wyraziły zgodę.  

Pytań radnych brak. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały, a 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, - 19 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/58/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

 

6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Brzesku za rok 2014; 

 

Pytań radnych brak. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały, a 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, - 19 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/59/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

 

7. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2014; 

 

Pytań radnych brak. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz  odczytała projekt uchwały, a 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  18 za, - 18 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

 

 

Uchwała Nr XI/60/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

 

 

 



 

8. projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji 

projektu „ Pierwszy dzwonek”; 

 

Pytań radnych brak. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz  odczytała projekt uchwały, a 

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, - 19 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/61/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

9. utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   podziękował Komisji Zdrowia za  

przepracowanie powyższego projektu uchwały. Wersja ostateczna projektu 

uchwały została radnym doręczona w materiałach. Pan Przewodniczący zwrócił 

uwagę na wątpliwość dot. przystępowania do Rady Seniorów osób, które 

ukończyły 60 rok życia. Ma w tym miejscu wątpliwość ponieważ na stronach 

internetowych pojawiła się informacja, że jeden z wojewodów gdy otrzymał 

stosowny projekt uchwały wraz ze statutem zakwestionował i unieważnił uchwałę 

w tym konkretnym miejscu . Pan Wojewoda uzasadnił to tym, że ogranicza to 

prawa obywateli do uczestniczenia w tej radzie,  właśnie poprzez podanie wieku 

granicznego 60 lat. Wojewodowie w ramach swoich obowiązków spotykają się, 

rozmawiają i różnego typu rzeczy konsultują. Ta uchwała nie weszła w życie bo 

została przez nadzór prawny zakwestionowana. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  poprosił by przyjąć projekt uchwały w takiej wersji , 

a w razie  uwag Pan Wojewoda nas zapewne wezwie do poprawy uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   odpowiedział, że osobiście nie 

ma nic do wieku jednak zwraca uwagę na ten przypadek. 

 

Sekretarz Stanisław Sułek zaproponował by projekt przedmiotowej uchwały 

pozostawić w takiej wersji, ponieważ w województwie małopolskim takich  

uchwał już kilka funkcjonuje i nasz pan wojewoda ma takie stanowisko, że wiek 

jest określany w tych statutach.  

 

Radny Adam Smołucha przewodniczący Komisji Zdrowia przedstawił radzie 

przebieg dyskusji i ustalenia z posiedzenia Komisji Zdrowia . Wątpliwości co do 

wieku na posiedzeniu komisji  miał tylko pan przewodniczący . Następnie 

przewodniczący przytoczył  definicję „ starości” przyjętą przez Światową 

Organizację Zdrowia gdzie ten wiek jest podkreślony. Zapis ten  jest właściwy i 

należy go pozostawić w uchwale. 

 



 

Radny Krzysztof Bogusz – zwrócił uwagę by powrócić do tematu Młodzieżowej 

Rady Gminy  bo to w młodzieży jest przyszłość.    

 

Radny Jarosław Sorys   stwierdził, że nie zawsze ktoś kto inaczej to widzi jak np. 

pan przewodniczący na komisji, jeśli chodzi o wiek senioralny to nie znaczy, że 

nie miał racji. Następnie radny ustosunkował się do zapisów w statucie dot. 

sprawowania obsługi organizacyjno – administracyjnej Rady Seniorów przez 

Burmistrza Brzeska. Czy w tym zakresie były jakieś oczekiwania, jak to miałoby 

wyglądać, chodzi głównie o lokal i organizacje spotkań seniorów?. 

 

Burmistrz odpowiedział -  przypomniał w jaki sposób  w poprzednich latach 

gmina wychodziła naprzeciw seniorom. Takie spotkania seniorów mogą się 

odbywać w  budynku UM  lub w innych pomieszczeniach, które najczęściej 

udostępniamy nieodpłatnie, obsługę im zapewnimy. Jak rada zostanie wybrana 

to wszystko omówimy dokładnie. 

 

Radny Bogusław Babicz  przypomniał zasady działalności kiedyś MRG – gdzie w 

pewnym momencie zabrakło tak wsparcia ze strony urzędu , dyrekcji, nauczycieli  

jak chętnych uczniów.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz  odczytała projekt uchwały, a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, - 19 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/62/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas 

oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu 

Sportowego w Brzesku;  

 

Pytania radnych: 

 

Radna Ewa Chmielarz zapytała dlaczego ta umowa jest  na czas określony, czy 

nie lepiej umowę podpisać na czas nieokreślony bo w każdym momencie można 

ją wypowiedzieć?. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział – tak przygotowaliśmy dokument w 

takiej formie bo generalnie część gruntu chcielibyśmy odłączyć. Planujemy 

wyłączyć część kortową z budynkiem gdzie był stary basen  i powoli ten budynek 

modernizować. Obecny rok byłby rokiem przygotowawczym, może skorzystamy 

z funduszy unijnych. Ta uchwała jest potrzebna OKS by otrzymać licencję. Po 

podjęciu tej uchwały zostanie podpisana umowa pomiędzy OKS, a BOSiR,  

gdzie BOSiR pewną część tych terenów otrzyma w użytkowanie. 

 



 

Radny Bogusław Babicz zapytał, czy to użyczenie będzie obejmowało również tą 

część kortową, ale z wypowiedzi burmistrza wynika, że tak. 

 

Burmistrz odpowiedział -  zapoznaliśmy się ze stanem obiektu starego basenu i 

gdybyśmy wygospodarowali te środki to planujemy wymianę okien i ogrzewania. 

Ponadto w tym budynku mogą się odbywać zebrania osiedlowe i może potem 

BOSiR mógłby wykorzystywać ten budynek do swojej działalności,  np. małą 

kawiarnię dla osób grających na kortach i byłyby wówczas zyski. Taki pomysł się 

zrodził i chcemy go pomału zrealizować. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz  odczytała projekt uchwały, a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, - 19 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/63/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

11. projekt uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr VIII/49/2011 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do 

sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Brzesko o 

nazwie „Brzesko-Granice”; 

 

Pani Architekt Małgorzata Bugajska – Pala  omówiła projekt uchwały, 

przedstawiła radnym jaki jest powód zmiany tej uchwały. Powodem  

przystąpienia do uchwalenia zmiany do pierwszego planu GRANICE  jest fakt, że 

w toku postępowania sporządzenia planu Ministerstwo Rolnictwa  znacznie 

ograniczyło nam zgodę na wyłączenie gruntów klasy trzeciej z produkcji rolnej, 

co spowodowało niemożliwość przedłożenia planu do uchwalenia. Gdyby plan 

został przedłożony do uchwalenia w tych granicach to połowa obszarów 

objętych planem  musiałaby zostać jako użytki rolne. Od strony Jadownik nie 

mogłyby być wyznaczone tereny budowalne co było i jest wbrew wnioskom 

mieszkańców. W związku z tym jak widać w załączniku ograniczamy granice 

planu do ulicy Bernackiego i ponawiamy procedurę planu. Musimy powtórzyć 

całą procedurę planistyczną od nowa. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   według jego wiedzy to właśnie 

uchwalenie planu przestrzennego jest w stanie wyłączyć z produkcji rolnej tereny 

rolne, które mają przynajmniej klasę trzecią. Skoro my chcemy teraz ten obszar 

oddziaływania planu ograniczyć tą zmianą, to według jego wiedzy nie da się 

przekształcić obecnych gruntów klasy trzeciej bez uchwalenia planu i nie da się 

wydać decyzji WZZiT jak również podzielić działek bez wyłączenia i ministerialnej 

zgody. Skoro w trakcie opracowywania planu minister nie wydał takiej zgody, to 

tym bardziej nie zgodzi się na odrolnienie tych gruntów przed wydaniem decyzji 

WZZiT, bo taka decyzja musiałaby być wcześniej wydana. Więc jeżeli ktoś 

chciałby się tam budować na podstawie takiej decyzji, to jest to niemożliwe. 



 

Tylko przyjęcie planu w którym zapiszemy iż są to tereny budowalne  daje 

możliwość budowy. W innym przypadku jest to nierealne. 

 

Pani Architekt Małgorzata Bugajska – Pala  odpowiedziała władztwo planistyczne 

gminy nie sięga tak daleko jak to sobie wyobrażamy. Procedura planu dokładnie 

mówi, że przeznaczenie gruntów chronionych  klasy 1-3 następuje w oparciu o 

zgodę ministra. Na 15 wniosków o wyłączenie gruntów minister wyraził zgodę na 

wyłączenie 8 terenów, które sięgają patrząc od Brzeska do ul. Bernackiego i te 

tereny mamy załatwione. Zamysłem jest by doprowadzić do uchwalenia planu 

dla terenu dla którego uzyskaliśmy zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej tj. 50 

% terenu poprzedniego. Pozostałe tereny w kierunku Jadownik muszą pozostać 

jako tereny rolne objęte procedurami decyzji WZZiT i mogą się tam budować 

rolnicy. Rolnik może budować na gruntach chronionych jeżeli ma status rolnika i 

posiada gospodarstwo rolne. Próbowaliśmy się  odwoływać od decyzji ministra 

ale nic nam z tego nie wyszło.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   zapytał, kiedy pani architekt 

przewiduje zakończenie procedury związanej z przedłożeniem tego finalnego 

projektu planu pod głosowanie?. Kiedy była decyzja ministra, że nie mamy 

zgody na wyłączenie tych gruntów?. 

 

Pani Architekt Małgorzata Bugajska – Pala  odpowiedziała, co najmniej jeden rok 

bo musimy powtórzyć całą  procedurę planistyczną. Decyzja ministra, że nie 

mamy zgody na wyłączenie tych gruntów była jesienią ub. roku ale jeszcze 

odwoływaliśmy się od tej decyzji. 

 

Radny Edward Knaga zaproponował przyłączenie tych terenów do miasta. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   stwierdził, że gdyby to były 

tereny miasta to wówczas nie byłyby objęte ochroną. 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz  odczytała projekt uchwały, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za, - 19 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/64/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

 

12. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2011 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do 

sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Brzesko o 

nazwie „Brzesko-Dzielnica Przemysłowa”; 

 

Pani Architekt Małgorzata Bugajska – Pala  omówiła projekt uchwały, 

przedstawiła radnym jaki jest powód zmiany tej uchwały. Doszliśmy do etapu 



 

wyłożenia publicznego i zbieraniu wniosków i uwag mieszkańców, wpłynęło wiele 

uwag szczególnie dot. północnej części gdzie w studium jest zarezerwowana 

trasa włączania bocznicy  kolejowej do magistrali kolejowej. Były liczne uwagi co 

do terenów zlokalizowanych wokół CAN PACK. Zmiana polegająca na 

wyeliminowaniu rezerwy terenowej pod bocznicę kolejową wymaga zmiany 

studium co jest zagadnieniem złożonym i kosztownym.  Podjęto decyzję by 

ograniczyć teren opracowania planu wyłączając częściowo obszar ul. Na 

Górkach  i po północnej stronie ul. Szczepanowskiej, od wschodu wyłączając 

teren piaskowni, który rządzi się innymi prawami. 

 

Pytań radnych brak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz  odczytała projekt uchwały, a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  17 za, - 17 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/65/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

13. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie 

sołectwa Poręba Spytkowska. 

 

Pytań radnych brak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz  odczytała projekt uchwały, a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk   poddał go  pod głosowanie: 

Głosowano  18 za, - 18 radnych obecnych na Sali obrad – jednogłośnie  

Uchwała Nr XI/66/2015 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)  

 

Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ad.15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na złożone interpelacje i zapytania. 

 

Odpowiedź  Radnemu J.Sorysowi: 

 Temat wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Podgórskiej w 

Jadownikach jest nam znany, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, 

zadanie zostanie zrealizowane z oszczędności przy Schetynówce , 

te środki przeniesiemy na zadania w Jadownikach; 

 sprawdzimy barierę ochronną przy  ul. Prokopa w Jadownikach  jeśli 

będzie wymagała naprawy lub wymiany wykonamy w najbliższym 

czasie; 

 wykonanie kraty ściekowej przy ul. Pabianka w Jadownikach po 

skończeniu prac remontowych tym tematem się zajmiemy; 

 naprawa chodnika przy ul. Środkowej w Jadownikach zostanie w 

najbliższym czasie wykonana; 



 

 odwodnienie ulicy i podpisanie porozumienia z Powiatem w tej 

sprawie – zostanie zorganizowane spotkanie, odwodnienie zostanie 

wykonane z oszczędności przy Schetynówce bo to zadanie jest przy 

drodze powiatowej; 

 nie przymierzaliśmy się do zakupu  części budynku starej  poczty w 

Jadownikach myśleliśmy by ten obiekt którego w części jesteśmy 

właścicielem wspólnie wyremontować. Na terenie Jadownik jest 

wystarczająca ilość obiektów do działalności sołectwa, a każdy 

dodatkowy obiekt wymaga nakładów finansowych na remont i 

później utrzymania bieżącego za media i ogrzewanie; 

 w tej chwili brak jest odpowiedniego lokalu dla działalności 

Jednostki  Strzelec. Gmina na miarę możliwości stara się tej 

jednostce pomagać  ale też nie może być tak, że za każde 

stowarzyszenie wszystko zrobimy. Jeśli są wolne obiekty to staramy 

się pomóc tym stowarzyszeniom. 

 

Odpowiedź  Radnemu M.Ciurejowi: 

 zniszczone ławki na Słotwinie zostaną w najbliższym czasie naprawione 

przez BZK i zadanie zostanie zrealizowane; 

 

Odpowiedź  Radnemu G. Kolbuszowi: 

 profilowanie chodników w mieście dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 

należy podać konkretne  miejsca i się skontaktować z Panem 

Kierownikiem Pielą. Tam gdzie jest to możliwe i nie będzie wymagało zbyt 

dużych nakładów finansowych to postaramy się to wykonać. 

 remont basenu- co roku na basenie są wykonywane prace remontowe w 

tym roku pan dyrektor również planuje remont więc na pewno te usterki 

zostaną usunięte; 

  kamera na Placu Kazimierza- kilka lat temu został wykonany w mieście 

monitoring , część kamer uległa awarii i musieliśmy je zmodernizować. 

Na monitoring zostało przeznaczonych dużo środków finansowych i te 

najważniejsze miejsca są monitorowane. Kamery są podłączone do 

monitorów na policji bo takie były założenia. Na Placu Kazimierza musimy 

rozeznać gdzie ta kamera mogłaby być umieszczona nie deklaruje, że to 

zrobimy zaraz. Kamery monitorujące miasto są wysokiej jakości i są to 

kamery drogie by obraz z tych kamer służył np. jako dowód przy 

wykroczeniu itp. 

 

  Sprawdzimy informacje dot. zalewania wodami z budowanej hali ulicy   

Słonecznej w Brzesku. 

 przy ulicy Okulickiego w niedługim czasie zostaną zakończone prace 

inwestycyjne wystąpimy jednak do inwestora o  przygotowanie informacji 

w sprawie objazdu tej ulicy w związku z prowadzonymi tam pracami 

remontowymi. 



 

Sekretarz Stanisław Sułek dopowiedział, że kamera zamontowana na 

Rynku była sfinansowana przez firmę, która chciała się  promować, 

gmina płaciła tylko za energię. 

Pan Burmistrz odpowiada dalej: 

 nie planujemy  przeniesienia do UM ewidencji ludności ponieważ 

podjęliśmy już pewne działania systemowe i działa to jako jeden wydział z 

USC. Jeśli jest potrzeba obsługi osoby niepełnosprawnej to zawsze 

pracownik może do takiej osoby wyjść  tak samo jest również w 

przypadku dowodów osobistych. Zainwestowaliśmy tam pewne środki i 

nie chcemy już nic zmieniać, słuszna uwaga radnego zamontujemy 

dzwonek do drzwi. 

 fontanna na Rynku zostanie w najbliższym czasie wyczyszczona. 

 

Odpowiedź  Radnemu K. Boguszowi: 

  w sprawie usunięcia plakatów wyborczych zwrócimy się do 

komitetów wyborczych jest jeszcze czas do 24 czerwca br.  jeśli 

nie będą usunięte w tym terminie to wówczas wystosujemy do nich 

pismo; 

  mała przepustowość rowów odwadniających przy kolei w 

Sterkowcu – rozeznamy ten problem ale nie zawsze   wszystko uda 

się przewidzieć jak np. budowa autostrady i nikt nie przewidział, że 

woda z autostrady będzie zalewać miejscowość położoną kilka 

kilometrów od autostrady. Rodzi się tutaj  pytanie jak daleko 

inwestor winien ingerować w odwodnienie. Temat  poruszymy 

jednak nie gwarantuje jaki będzie tego skutek; 

 

Odpowiedź  Radnej E. Chmielarz: 

  w sprawie przejścia dla pieszych w Mokrzyskach – ponowimy 

wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przyspieszenia 

prac z tym związanych; 

 na budowę oczyszczalni ścieków biologicznej przetarg jest 

ogłoszony  24  czerwca i zostanie już niedługo rozstrzygnięty 

więc nie ma tutaj jakiś opóźnień jak tylko wyłonimy wykonawcę 

to przystąpimy do realizacji tego zadania; 

 gminie nie wolno na własną rękę pochopnie wycinać drzew bez 

zezwolenia, gdyż mieszkańcy bardzo zwracają na to uwagę; 

Radna Ewa Chmielarz dopowiedziała, to nie chodzi o to by 

wycinać drzewa niezgodnie z prawem. Ten wniosek zgłaszała w 

ubiegłym roku na jesieni więc nie jest to pochopnie  bo jest 

miesiąc czerwiec,  był czas na zastanowienie. To nie chodzi o 

to, że ludzie chcą wycinać drzewo tylko, że nasze działki będą 

bardzie  atrakcyjne i będzie lepsza ich  sprzedaż. By te działki 

stały  się atrakcyjne to należy włożyć w nie trochę pracy bo 

inaczej nikt tego nie kupi. 



 

Burmistrz odpowiedział, ale tam była wycena działek z 

istniejącym drzewostanem. Jeśli byśmy zrobili tak jak pani 

proponuje to musielibyśmy włożyć dodatkowe nakłady finansowe  

i zrobić ponowną wycenę. Burmistrz zaproponował by radna 

zwróciła się w tej sprawie do Naczelnika Makucha i ten temat 

omówimy. 

 

Odpowiedź  Radnej B. Borowickiej : 

 

 w sprawie  dot. ulicy Jodłowskiej odpowiedź już została udzielona prosi o 

przedłożenie przez mieszkańców dokumentacji fotograficznej, 

podejmiemy tutaj działania i wesprzemy tych mieszkańców; 

 

 w sprawach związanych z wykaszaniem poboczy, w tej chwili wpisaliśmy 

to zadanie do realizacji przez Spółkę BZK mamy nadzieję, że teraz te 

prace będą szybciej wykonywane. Dawniej na te zadania był organizowany 

przetarg, teraz  wpisaliśmy  koszenie w zadania Spółki bezpośrednio- 

zmobilizujemy ich by te zadania były sprawniej realizowane; 

Odpowiedź  Radnemu B. Babiczowi: 

 

 w sprawie szkoły muzycznej – w tej chwili pani dyrektor otrzymała 

pozwolenie na przeprowadzenie remontu pomieszczeń. Wstrzymaliśmy się 

z propozycją nadbudowy PSP Nr 2 dla potrzeb szkoły muzycznej ze 

względu na brak środków finansowych ponieważ musieliśmy  przeznaczyć 

więcej środków na utrzymanie szkół gdyż gmina  otrzymała mniej o 1 mln 

złotych na subwencję oświatową; 

 jeśli zostaną uruchomione fundusze pomocowe to jeszcze w tej kadencji 

chcielibyśmy regularnie obiekty oświatowe termomodernizować, ale 

wszystko zależy od tego jakie będzie dofinansowanie. 

 

Odpowiedź  Radnemu K. Ojczykowi : 

 na odcinku ulicy od Czarnowiejskiej do Ogrodowej zostały wymienione 

studzienki, zostanie położony nowy asfalt , te prace w niedługim czasie 

zostaną zakończone. Również spora część asfaltu zostanie położona na 

ulicy Okulickiego i zwrócimy uwagę by te prace były wykonane dobrze i by 

stan drogi był przynajmniej taki jak przed remontem. 

 realizacja wytypowanych do remontu dróg chodników i ulic oraz ich 

rozliczenie – na te remonty zostało przeznaczonych sporo środków, 

oszczędności na tych remontach będziemy mieli wtedy jak będziemy 

wykonywali to zadania po ich skończeniu. Gdy będą oszczędności na 

zadaniach to je wykorzystamy i informacje szczegółową radzie 

przekażemy. Bardzo nam na tym zależy, oprócz tych zadań jakie 

wykonywaliśmy w ramach własnych środków dość spore środki udało 

nam się wynegocjować od kolei, bo korzystali z naszych dróg i już pewne 



 

fragmenty zostały wykonane. Ma nadzieję, że pod koniec roku będziemy 

zadowoleni z  prac wykonanych na drogach. Jak będą oszczędności to 

będziemy o tym informować. Ponadto na zapytanie przewodniczącego 

burmistrz odpowiedział w temacie przewidzianego terminu zakończenia 

prac remontowych na drogach gminnych. 

 

Odpowiedź  sołtysowi Mokrzyska S. Pacura : 

 na budowę oczyszczalni w Mokrzyskach przy szkole podstawowej  

przetarg w tym miesiącu zostanie rozstrzygnięty i postaramy się to 

zadanie zrealizować w tym roku; 

 jeśli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w Mokrzyskach to 

przeważnie  mieszkańcy obiecują, że po oddaniu kanalizacji podłączą 

się, mamy złe doświadczenia z ostatniego projektu i tak naprawdę nie 

wierzy już w to co mieszkańcy mówią. Wszyscy proszą by wybudować 

kanalizację ale gdy przychodzi do podłączeń  chodzimy i prosimy by 

się mieszkańcy podłączyli. Dzięki temu, że gmina tak dużo 

inwestowała w kanalizację to mamy zaciągnięte kredyty. Kanalizacja to 

taki  rodzaj inwestycji, który jest najdroższy dlatego należy podejść do 

niego  z pewnym umiarem.  Musimy sobie ustalić harmonogram co 

chcemy robić. Jeśli mówimy o budowie nowej oczyszczalni to taka 

oczyszczalnia będzie kosztowała kilkanaście milionów złotych, więc nie 

damy rady w tym samym czasie budować jednocześnie kanalizacji i 

oczyszczalni ścieków, na coś musimy się zdecydować.  

 wyjazd z ul. Jeziorańskiej jest tam w ostatnim czasie bardzo wzmożony 

ruch samochodów, będzie zorganizowane spotkanie w tej sprawie na 

które zaprasza pana sołtysa. Będziemy robili wszystko by  te 

uciążliwości były jak najmniejsze.  

 

Odpowiedź  Panu Markowi Serwinowi Przewodniczącemu ZO Okocimskie 

 plac zabaw na osiedlu Browarna  nie jest własnością gminy może 

być w zarządzie MZGM – radny Krzysztof Stępak dopowiedział, że 

ten plac zabaw   jest w zarządzie MZGM -  chodzi jednak o to, czy 

jest on bezpieczny dla dzieci , myślimy iż nie i dlatego należy 

ustalić kto  ten plac zabezpieczy by dzieci się tam nie bawiły. 

Burmistrz dodał, że jest kilka placów, które nadzoruje MZGM i nimi 

zarządza, natomiast gmina  nadzoruje i remontuje te place zabaw, 

które są jej własnością. Poprosił by pan przewodniczący podszedł 

do Pana Naczelnika Dobranowskiego i ten temat zgłosił.   

 nowe tablice informacyjne na sołectwach i osiedlach są 

sukcesywnie montowane, jeśli będziemy mieli środki finansowe to 

zamontujemy ją jeszcze w tym roku, a jeśli nie to w przyszłym, 

wniosek w tej sprawie  należy złożyć na piśmie. 

 Burmistrz odpowiedział na pytanie dot. tirów wjeżdżających do 

browaru jakie są czynione przez browar prace przygotowawcze do 



 

realizacji zadania. W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy 

informacje, że browar ma już środki na to zadanie. 

 

Radny Krzysztof Stępak poinformował, że posiada informacje od pracownika 

browaru, że żaden zjazd w Brzesku przez browar nie będzie budowany. 

 

W krótkiej dyskusji radni omówili temat parkujących tirów na ul. Browarnej i 

budowy przez browar zjazdu dla tirów z obwodnicy. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał informacje jakie pan burmistrz 

przekazał po wizycie w GDDKiA, w temacie możliwości budowy przez browar  

zjazdu dla tirów z obwodnicy. Pan Burmistrz uzyskał tam informacje, że ze 

strony  browaru nie ma żadnych wniosków złożonych i to wszystko jest „ pic na 

wodę, fotomontaż”.  Przewodniczący uważa, że browarowi należy wysłać pismo 

informacyjne iż w którymś momencie trzeba będzie ten najazd tirów zatrzymać. 

Firma generuje ogromne zyski, a tiry regularnie masakrują ulicę Browarną, 

skończmy z tą parodią i zróbmy nareszcie porządek na tej ulicy. 

 

Burmistrz odpowiedział , że stara się być ostrożny w takich radykalnych 

działaniach, przekazuje informacje jakie otrzymuje z browaru, a przyjmował je w 

dobrej wierze bo były od poważnych osób. Nie podejmowaliśmy takich bardziej 

radykalnych działań ponieważ jest to jeden z największych zakładów pracy na 

terenie naszego  miasta, płaci gminie podatki, zatrudnia naszych mieszkańców. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk on to wszystko rozumie, ale słyszymy te 

argumenty przez blisko 20 lat i jeżeli takie jest pana stanowisko to dajmy się 

zajeździć. Jak się coś złego stanie, to proszę to wziąć to na siebie i na swoją 

odpowiedzialność. 

 

Burmistrz odpowiedział, panie przewodniczący ja takiego stanowiska nie 

potwierdzam, że mamy się dać zajeździć  tylko mówię byśmy rozmawiali w 

cywilizowany sposób. Faktem jest iż w takich dużych korporacjach decyzje 

zapadają dość wolno. Jeśli chcą tego radni, to zawsze możecie przyjąć jakieś 

stanowisko.W tej sprawie wystąpię pisemnie do dyrekcji browaru o odpowiedź, 

która rzeczywiście potwierdzi to co tutaj radny Stępak powiedział i wtedy 

możemy bardziej radykalne działania podjąć. 

 

Radny Krzysztof Stepak zaproponował, by zaprosić na sesję przedstawiciela 

browaru,  by się w tej sprawie wypowiedział.  

 

Burmistrz odpowiedział, w związku z pana informacją wystąpię do browaru z 

oficjalnym pismem w tej sprawie. 

 

 



 

Ad.16.Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Adam Smołucha odczytał pismo mieszkańców ul. Nadbrzeżnej w 

Jadownikach dot. wykonania nowej nakładki asfaltowej na tej ulicy. Radny 

poprosił burmistrza o rozeznanie tego tematu  i czy będzie możliwa naprawa tej 

drogi w najbliższym czasie?. 

 

Burmistrz odpowiedział, jeśli to mają być prace wykonane w ramach remontów 

bieżących  to rozeznamy możliwości wykonania tej ulicy, ale jeśli to ma być w 

ramach naprawy po wykonanej kiedyś kanalizacji to temat rozezna Pan 

Naczelnik Dobranowski .  

 

Następnie Burmistrz odpowiedział na zapytanie radnego Bogusza w jaki sposób 

Gmina Brzesko jest przygotowana do Organizacji Światowych Dni Młodzieży. 

 

Radna Ewa Chmielarz w imieniu radnego Piotra Wyczesanego odczytała treść 

Apelu do Marszałka województwa Małopolskiego i radnych województwa w 

sprawie powziętej informacji o zamiarze odstąpienia od realizacji inwestycji pn. 

Budowa Odcinka Drogi Wojewódzkiej Nr 768. 

W dyskusji nad przedstawionym projektem Apelu radni poruszali sprawy dot. 

wielkości kosztów tej inwestycji oszacowanej na kwotę 100 mln złotych. Radni 

uznali, że należy taki apel podjąć i przekazać Panu Marszałkowi do przemyślenia 

z zapytaniem, czy  wielkość tych środków wpływa faktycznie na brak realizacji 

zadania, czy jest to czyjeś widzimisię?. Radni uznali, że oszacowany koszt 

realizacji w wysokości 100 mln złotych jest zbyt wysoki  bo zapewne będzie to 

kwota dwa razy niższa albo jeszcze mniejsza. 

Burmistrz  przypomniał, że w czasie dyskusji nad  możliwością realizacji tej drogi 

była mowa o całym odcinku drogi i planowano wówczas koszt budowy całego 

odcinka na kwotę około 70 mln. złotych. Ten odcinek, który jest obecnie 

budowany , a jest  to około 4 km koszt opiewa na kwotę około 40 mln. złotych 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk dodał, że taka jest oficjalna informacja podana 

na Radzie Powiatu i podobny Apel do Marszałka wystosował Powiat Brzeski. 

 

Radna  Ewa Chmielarz dopowiedziała, że radny wojewódzki Pan Adam Kwaśniak 

lobbował za tym by ten odcinek zakończył się rondem na ulicy Zagrodzkiej w 

Mokrzyskach, później  należy wyremontować odcinek starego traktu czyli przez 

Rudy Rysie do Niedzielisk co by kosztowało około 5 mln złotych. Radna 

przypomniała historię budowy tej drogi i mostu. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod 

głosowanie przyjęcie powyższego Apelu – za przyjęciem Apelu głosowano  

jednogłośnie  



 

16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących ( 16 radnych obecnych na Sali obrad)  

podjęła Apel Nr XI/1/2015 

Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 9 czerwca 2015 r. 

( Apel stanowi załącznik do protokołu). 

 

Radny Edward Knaga zawnioskował, przy basenie znajduje się rów 

odprowadzający wody z basenu w kierunku lasu, przy okazji remontów ulic w tym 

rejonie należy zadbać by te przepusty odprowadzające wody z tego terenu były 

większej średnicy bo przy obfitych opadach deszczu woda z tych przepustów 

wylewa się. Jeżeli tego nie załatwimy to część mieszkańców z ulicy Jasnej 

będzie podtopionych. 

Burmistrz odpowiedział radnemu w sprawie regulacji cieków wodnych na terenie 

miasta. W czasie obfitych opadów deszczu wszystkie cieki wodne nie 

pomieszczą wody dlatego też przydałoby się wybudować zbiorniki, które choć 

na chwilą zatrzymywałyby wodę w czasie obfitych opadów. 

  

Radny Edward Knaga zawnioskował, by  odpowiedzialny wydział nadzorujący 

koszenie traw na terenach gminnych przekazywał wykonawcy mapę terenów 

gminnych, które mają być wykoszone. Jako przykład radny  podał koszenie traw 

przy nowej Biedronce przed budynkiem Nr 9, gdzie tereny nie zostały wykoszone. 

Sprawdził to i jest to teren gminny. 

Na ulicy Wyspiańskiego przy posesji nr 22 zapadła się część jezdni należy to 

sprawdzić bo zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców szczególnie w czasie 

opadów deszczu. 

 

Radny Franciszek Brzyk poprosił o  wyjaśnienie, czy wszystkie sprawy związane z 

LGD zostały zakończone w taki sposób by podmioty mogły już przygotowywać 

swoje wnioski o środki. Czas upływa na składanie wniosków szybko. 

Burmistrz odpowiedział na zapytanie radnego jak postępują prace  związane z 

przystąpieniem Gminy Brzesko do LGD. Wpłynęło do nas pismo w sprawie  

deklaracji przystąpienia Gminy do LGD,  przekaże go radnym do rozpatrzenia i 

podjęcia decyzji. Na tą chwilę jesteśmy w LGD, a uchwałę rada podjęła w tej 

sprawie na jednej z poprzednich sesji. 

 

Radny Stanisław Góra zaproponował by podobny apel jaki wystosowaliśmy do 

pana Marszałka w sprawie drogi wystosować na ręce  Carlsberga  w sprawie 

ulicy na Osiedlu Browarna . Radny poprosił o  rozwiązanie sprawy  budynku i 

otoczenia  budynku lecznicy zwierząt , który psuje otoczenie miasta i gminy. Nie 

wie jaki jest stan prawny tej nieruchomości, ale ten problem można rozwiązać 

przez nawiezienie kruszywa na drogę i rozwiązać ten wstydliwy dla nas 

wszystkich problem. 

 



 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa, że apel w sprawie ul. Browarnej 

zostanie zredagowany na komisjach , zostanie tak przygotowany by go radni 

mogli przyjąć. Budynek lecznicy jest współwłasnością Gminy Brzesko wraz z 

osobą prywatną, Były wnioski by gmina tą swoją własność sprzedała  i są one 

słuszne, ponieważ będzie wówczas jeden gospodarz. Pan Burmistrz zapewne 

przyjmie temat do realizacji. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka przyznał, że były wnioski o sprzedaż tej części 

gminy jednak gmina przejęła pomieszczenia po Banku PKO i musi 

wyremontować pomieszczenia tam znajdujące się. Jeśli te prace wykonamy to 

zapewne słuszne byłoby przeniesienie tam Wydziału EKiS i wówczas będzie 

można podjąć działania związane z realizacja tego wniosku i sprzedażą obiektu.  

Zostanie przygotowany przez radnych lub przez nas apel do Carslsberga i na 

następnej sesji możemy go przegłosować. 

 

Radny Kazimierz Sproski zaproponował by zaprosić na komisje i sesje 

przedstawiciela Carlsberga.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk rozważymy to w najbliższym czasie z panem 

Burmistrzem bo byłoby to najlepsze rozwiązanie. 

 

Ad.17. Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował 

wszystkim za obecność i zamknął obrady XI sesji Rady Miejskiej w Brzesku 

zwołanej na dzień 9 czerwca 2015 r.  

 

Obrady trwały od godziny 10.00-15.30 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  

        

mgr Krzysztof Ojczyk  

 

 

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 

Biuro Rady Miejskiej w Brzesku 

 

 


