P R O T O K Ó Ł Nr XII/2015
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
1 lipca 2015 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 21 radnych:
1.
BABICZ BOGUSŁAW,
2.
BOGUSZ KRZYSZTOF,
3.
BOROWIECKA BARBARA,
4.
BRZYK FRANCISZEK,
5.
CHMIELARZ EWA,
6.
CIUREJ MARCIN,
7.
GAWIAK JERZY,
8.
GÓRA STANISŁAW,
9.
KĄDZIOŁKA MARIA,
10.
KLIMEK LESZEK,
11.
KNAGA EDWARD,
12.
KOLBUSZ GRZEGORZ,
13.
KUCIA MARIA,
14.
KWAŚNIAK ADAM,
15.
LUBOWIECKA ANNA,
16.
OJCZYK KRZYSZTOF,
17.
SMOŁUCHA ADAM,
18.
SPROSKI KAZIMIERZ,
19.
SORYS JAROSŁAW,
20.
STĘPAK KRZYSZTOF,
21.
WYCZESANY PIOTR.
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady
XII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana
Burmistrza Grzegorza Wawrykę oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji
uczestniczyło 21 radnych.
Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Zapytania radnych.
5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy

6. 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 z okres od ostatniej sesji.
9. Informacja nt. Planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w
Gminie Brzesko.
10.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1)
przekazania skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Krakowie na uchwałę Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 marca
2015 roku w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów na uchwałę
zebrania wiejskiego wsi Jasień o wyborze sołtysa oraz udzielenia odpowiedzi na skargę;
2)

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;

3)
zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
4)

udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

5)udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
6)udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
7)udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek:
W imieniu Burmistrza Grzegorza Wawryki złożył projekt do porządku obrad odnośnie
odrębnych obwodów głosowania.(odczytano lokalizacje obwodów głosowania.)
Pan Sekretarz prosił o przyjęcie tego projektu do porządku obrad. Drugi projekt o zmiany
w strefach płatnego parkowania. (szczegóły załącznik Nr.1)
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk stwierdził że brak jest uwag w tych
dwóch sprawach. Zatem poddał pod głosowanie przyjęcie dwóch przedstawionych
projektów do porządku obrad.
- Jako podpunkt 9 do pkt 10 do porządku obrad obwody głosowania.

Głosowanie – jednogłośnie.
Jako podpunkt 10 do pkt 10 do obrad zmiany w strefach płatnego parkowania.
Głosowanie – jednogłośnie.
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, odczytał porządek obrad wraz
z przyjętymi poprawkami.
Porządek obrad sesji :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Zapytania radnych.
5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
6. 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 z okres od ostatniej sesji.
9. Informacja nt. Planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie
Brzesko.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

przekazania skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Krakowie na uchwałe Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 marca
2015 roku w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów na uchwałę
zebrania wiejskiego wsi Jasień o wyborze sołtysa oraz udzielenia odpowiedzi na skargę;
2)

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;

3)

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

2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
4)
5)

udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

6)

udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

7)

udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

8)

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XL VII/336/2014 z dnia 26

marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9)

Utworzenie odrębnych obowodów głosowania.

10)

Zmiany w uchwale 9/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie

wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko. Ustalenie opłat.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.3 Interpelacje radnych.
Radna Ewa Chmielarz zwróciła się z prośbą o uporządkowanie poboczy przy ulicy
Stolarskiej w miejscowości Mokrzyska. Chciała podkreślić fakt że jest to droga bardzo
uczęszczana.
Radny Jarosław Sorys związku z trwającymi przygotowaniami lokalnych Grup Działania
oraz Trwającego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prosi Pana Burmistrza oraz
Państwa Radnych o jednoznaczne określenie uczestnictwa Gminy Brzesko w LGD Kwartet
na Przedgórzu. Uchwała potwierdzająca członkostwo lub chęć współpracy jest jednym z
warunków ubiegania się o środki z wyżej wymienionego programu. Bez względu na
decyzje uważa że powinniśmy wszyscy taką uchwałę podjąć. W terminie określającym
możliwość złożenia wniosku. Termin dla województwa Małopolskiego jest wyznaczony od
dnia 14 do 29 lipca 2015 roku.
Radny Krzysztof Bogusz zwrócił się do Pana Burmistrza w sprawie dotyczącej
utrzymania czystości na ternie Gminy Brzesko. Sprawa dotyczy starego cmentarza
zlokalizowanego w Brzesku. Mieszkańcy po raz kolejny donoszą że na tym cmentarzu
odbywają się różne dziwne historie. Związku z wydarzeniami na cmentarzu pojawił się

pomysł założenia w tej lokalizacji monitoringu. Montaż i obsługa kamer nie stanowi
żadnego problemu. A może pomóc w kontroli zachowań jakie dochodzą na starym
cmentarzu w Brzesku. Kolejna sprawa dotyczy utrzymania gruntów przez mieszkańców.
Chodzi o to że są zaniedbania z wielu lat, związku z zaprzestania produkcji rolnej. Wiem ze
pracownicy przykładają starań aby mieszkańców motywować w jakiś sposób. Prosi o apel
w strawie wykaszania gruntów. Związku z brakiem wykaszania gruntów grasują co raz
bardziej liczne watahy dzików. Ludzie boją się wychodzić wieczorami z domu. Pomijamy
tutaj szkody rolne ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców. Na
ostatniej sesji pojawiła się informacja o tym że odbędzie się spotkanie na wniosek Pana
Stanisława Pacury, miało dotyczyć oczekiwań Sołtysów i Rad Sołeckich na temat
współpracy i zakresu działania. Chciał zapytać czy takie spotkanie czy takie spotkanie się
odbyło a jeżeli jeszcze nie to na kiedy jest planowane takie spotkanie. Kolejna sprawa
dotyczy plakatów wyborczych. Czy Gmina podjęła działania w sprawie uporządkowania
tych plakatów wyborczych.
Radna Maria Kądziąłka, prośba o interwencje w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w sprawie uporządkowania ronda przy ulicy Szczepanowskiej. (Które jest zaniedbane
i zarośnięte.)
Ad.4 Zapytania radnych.
Radna Maria Kucia podziękowała Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Burmistrzowi Miasta
Brzeska za wykonanie chodnika na ul. Okocimskiej w ciągu 1,5 tyg.
Radny Jarosław Sorys podziękował Radnej Marii Kuci za wyrażenie podziękowania.
Dziękując za owocną współprace.
Radny Krzysztof Bogusz zapytał o sprawę zakupu automatycznego defibrylatora i jego
montażu w budynku Urzędu Miejskiego?. Chciał zapytać czy zostały podjęte jakieś
działania w tym temacie czy były prowadzone rozmowy ze Starostwem Powiatowym oraz
czy jest planowane szkolenie z zakresu obsługi takiego urządzenia. Pozostałe sprawy
dotyczą szkół?. Pojawił się apel dotyczący akcji owoce w szkołach. Dyrektorzy szkół
przystępowali do realizacji tego programu. Chciał zapytać ile szkół z terenu Gminy wzięło
udział w tym programie oraz czy kolejne szkoły planują wziąć udział. Kolejna sprawa
dotyczy wyników sprawdzianu po 6 klasie. Czy Gmina dysponuje już wynikami, jeżeli tak to
chciał zapytać o to czy gmina ma już jakiś plan pomocy dla uczniów ze szkół w których
wyniki wypadły bardzo słabo. Idą dalej do Gimnazjum jest to kolejny etap edukacji. Czy te

dzieci będą objęte programem naprawczym typu godziny wyrównawcze co pozwoli
zniwelować problem. 21:42
Radna Ewa Chmielarz zapytała się odnośnie północnego zjadu z autostrady, do etapu
budowy zjazdu przebiegającego koło Kościoła w miejscowości Mokrzyska. Radna
zapytała o planowany termin rozpoczęcia tej inwestycji. Radna zwróciła również
szczególną uwagę na to aby zadbać i przypilnować inwestora w tej kwestii zjadu.
Radny Bogusław Babicz Odpowiedział na temat północnego zjazdy z autostrady. Prace
posuwają się wolno. Zapytał o termin oddania do użytku tego odcinka drogi. Zapytał
również o inwestycje prowadzoną przez Koleje Państwowe - przebudowa wiaduktu przy
ulicy Kopernika. Kiedy te pracy zostaną zakończone.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk Poruszył sprawę
budynku/ruiny

przy

ulicy

Czarnowiejskiej.

Jakie

są

możliwości

prawne

w

celu

wyczyszczenia tego obiektu i obciążenie kosztami właścicieli?. Budynek stoi przy bardzo
użytkowanej drodze i stanowi duże zagrożenie. Następnie zwrócił się do Dyrektora
BOSiR w sprawie utworzenia miedzy szkolnej ligii kręglarskiej. Poruszył sprawę pozyskania
środków na utworzenie warsztatów językowych dla dzieci, podkreślając jak jest to
szczególna ważne zadanie.
Ad.5 Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Radny Leszek Klimek: Podziękował Kierownikowi Biura Promocji za zorganizowanie
pikniku parafialnego w miejscowości Jasień. Zwrócił się do MOK o pomoc w organizowaniu
pikników oraz przeznaczenie większej ilości środków na ten cel mniejszym miejscowością.

Radny Marcin Ciurej, zapytał o to kto będzie zarządcą drogi biegnącej przez ulice
Solskiego po ukończeniu inwestycji północnego zjazdu z autostrady.
Pan Marek Serwin Przewodniczący Osiedla Browarna zapytał o zlecenie badania
stanu technicznego mostu na ulicy Browarnej z powodu dużego natężenia ruchu. Zwrócił
uwagę na to że przez ul. Robotniczą z ul. Browarną przejeżdżają samochody o dużym
tonażu a ograniczenie jest do 2,5 tony. Przejeżdżają tamtędy autobusy, samochody
ciężarowe oraz zwykłe samochody co stanowi to zagrożenie dla ludzi tam mieszkających.

Sołtys Mokrzysk Stanisław Pacura, zapytał o aktualny etap postępowania Lokalnych

Grup Działania. Oraz prosił o podjęcie jednoznacznej decyzji w tym temacie czy zostajemy
czy też wchodzimy do nowego LGD.

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, W imieniu OSP podziękował Panu Burmistrzowi za
finalizowanie i pomoc w organizacji VIII Powiatowych Zawodów Pożarniczych na terenie
naszej gminy. Podziękował także za pomoc I sfinalizowanie pikniku rodzinnego
w miejscowości Wokowice. Podziękował Biurze Promocji za pomoc w zorganizowaniu
pikniku

rodzinnego.

Stwierdził

ze

lokalne

pikniki

organizowane

w

mniejszych

miejscowościach cieszą się lepszym zainteresowaniem niż Dni Brzeska I prosił o
przeznaczanie większych środków na te cele kulturalne.
Pan Stanisław Pacura w związku z końcem prac remontowych dróg miejskich Pan
Stanisław Pacura zapytał o to kiedy będą remontowane drogi sołeckie.
Radny Jarosław Sorys Proszę o zamontowanie znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu”
na skrzyżowaniu ulic ul. Zagrody z ul. Witosa przy ul. Zagrody. Stary zniszczony,
kilkukrotnie również wydaje się dewastowany znak uległ uszkodzeniu, a jego brak stwarza
realne zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Proszę o usuniecie dwóch
drzew (olszyny)o obwodzie pnia do 40 cm rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie nowo
wybudowanej lampy oświetleniowej przy skrzyżowaniu ul. Zagrody z ul. Witosa skutecznie
zasłaniającej jej pole działania. Jeżeli drzewa rosną poza pasem drogowym, proszę
o zwrócenie się do właścicieli działki nr 339 leżącej w Okocimiu. Zwracam się z prośbą
o umycie i odpowiednią impregnacje elewacji budynku Domu Ludowego w Jadownikach.
Kilka

lat temu oddana do użytku elewacja pokryta jest glonem i wygląda bardzo nie

korzystnie. Na pewno

na te zabrudzenia ma również wpływ bezpośrednie sąsiedztwo

ruchliwej drogi. Proszę o interwencje w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kolbusz, odniósł się do stanu ulic Czarnowiejskiej i Brzezowieckiej
i ewentualnych remontów nie dobytków występujących na tych drogach. Skierował
zapytanie o informacje na temat do kąd sięga parking po obu stronach ulicy Legionów
Piłsudskiego.(Obecnie przejazd przez ulice Legionów Piłsudskiego jest utrudniony przez
osoby parkujące.) Odniósł się do ukończenia remontu ulicy Okulickiego i prosi
o odmalowanie znaków poziomych. Na osiedlu Partyzantów powstał sklep więc związku
z tym prosi o umieszczenie na ulicy Partyzantów progu zwalniającego.

Radna Maria Kądziołka trudno jest wskazać granicę osiedla nie oznakowana drogą
prawdopodobnie Królowej Jadwigi. Od 14 lat współpracują dwa osiedla z przewodniczącym
Edwardem Knagą aby uatrakcyjnić i zagospodarować

ten teren została opracowana

koncepcja na międzyosiedlowy park. Mieszkańcy osiedla Ogrodowa przyjęli opiekę nad tym
terenem sprzątają organizują. Wykup działek nie będących własnością gminy znajdujących
się na tym terenie budowa boiska sportowego dla nich którego wybudowanie będzie
stanowiło krok do… Dla dobra mieszkańców tych osiedli służymy społeczności razem
z panem Knagą i zarządem, widzimy problemy naszego osiedla razem z mieszkańcami
czującymi i widzącymi problemy- pan Ormiański, który jest i będzie mógł zabrać głos. Mam
nadzieje, że realizować i kontynuować będziemy współpracować z nowym zarządem.
Naszym obowiązkiem jest służenie społeczności a nie wstrzymywanie konfliktów i sporów.
I tu niestety muszę się podzielić z Państwem smutną wiadomością – dzisiaj dotarła do nas
smutna informacja, ze zarząd osiedla K. Jadwigi złożył wniosek o niewyrażenie zgody na
lokalizacje inwestycji o nazwie Boisko sportowe ze sztucznej nawierzchni z piłkochwytami
typu Orlik” na łąkach na Osiedlu Ogrodowa uzasadniając to tym, że zarząd z mieszkańcami
Osiedla Kopaliny-Jagiełły ma inne plany na zagospodarowanie tego terenu. Jest to
informacja bardzo smutna i zadziwiająca gdyż inwestycja ta była pilotowana przez osiedla
jak już wcześniej państwu przedstawiłam takl więc działania realziowane przez tyle lat są
przekreślone przez nowy zarząd. Mam nadzieje, że dojedzie do jakiegoś wspólnego
spotkania by porozmawiać na temat tej sprawy, gdyż dla mieszkańców boisko jest ważne a
wiadomość bardzo smutna od niepamiętanych czasów zabiegamy o to by ten teren
uatrakcyjnić i stworzyć warunki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, Zabieganie o
ustalanie granic miedzy osiedlami było prowadzone 2002-2006r. Doskonale wiadomo kto
wtedy był przewodniczącym danego osiedla i jak to ustalenie granic wyglądało. Plany były.
Projektodawcą granic kto i dlaczego tego nie można zostawić a jeśli chodzi o plany takie a
nie inne były wiele lat temu a nie inne były wiele lat temu a pytanie co było zrobione przez
te wszystkie lata? Nie było. Z mojej wiedzy konsensusu ani porozumienia jak mi wiadomo
cztery miesiące temu Pan Ormiański złożył projekt „boisko sportowe teraz na początku tej
kadencji i dopiero teraz zrobiło się głośno. Jeżeli mieszkańcy osiedla Kościuszki- Ogrodowa
chcą boisko, chociażby na wykonanie asfaltu przed blokiem Nr 6 za 100.000zł. boiska są
przy blokach i są ważne już wykonanie tego parkingu, który był w dobrym stanie bo trzeba
było tylko kilka dziur załatać to z tych 100.000 zł. trzeba było zawnioskować jako zarząd

osiedla na wykonanie dokumentacji i przeznaczyć środki na wykonanie tego boiska ale
przede wszystkim swoje priorytety powinien zarząd osiedla ustalić na swoim osiedlu a nie
zwalać na inne zarządy osiedli.
Radna

Maria

Kądziołka,

Przewodniczącego,
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Przewodniczącego i nieścisłości z tym związanymi. Była współpraca przez te 14 lat i wiele
wniosków oraz projektów było kierowane do rozpatrzenia. Porównuje koszty i środki jakie
były kierowane na dane osiedla.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk:
Każdy Radny reprezentuje swoich mieszkańców. Jeżeli sprawa tego boiska sportowego
toczy się bardzo długo i nie można znaleźć jakiego porozumienia, to wniosek jest tylko
jeden, że każde osiedle i mieszkańcy na danym osiedlu mają swoje priorytety.
Radna Barbara Borowiecka: odnosząc się do wypowiedzi pani Radnej Marii Kądziołki w
sprawie wniosku o nie wyrażenie zgody na lokalizację inwestycji o nazwie Boisko sportowe
ze sztucznej trawy piłko chwytami typu Orlik – osiedla Kościuszki. Radna przedstawiła
uzasadnienie. Z racji że te grunty należąc do gminy ale administracyjnie podlegają do
osiedla Kopaliny Jagiełły przedstawię Państwu uchwałę Nr 2 i punkt 3 uchwalić miejscowy
plan zagospodarowania na park wypoczynkowy i rekreacji. Mam na uwadze tą uchwałę i
pracę radnego chcę ją uszanować doprowadzić do realizacji ale tylko w tym kierunku nie
boisko tylko park wypoczynku. Mam na uwadze od samego początku bycia radną potrzeby
starzejącego się społeczeństwa nie tylko młodzieży. Pani przewodnicząca zdecydowała że
wniosek pana Ormiańskiego który twierdzi, że potrzebne jest boisko bo kiedyś nie mógł
skorzystać z Orlika i trzeba realizować to ja uważam, że zarząd musi słuchać potrzeb
mieszkańców osiedla Kopaliny Jagiełły a zapotrzebowanie jest na park wypoczynku nie
mam nic przeciwko temu by park powstał dla tych osiedli. Nawet wszystkich mieszkańców,
jestem za tym. Grunty należą do gminy możemy pozyskać fundusze unijne. Wzmocnić siły
na potrzeby mieszkańców ale rozmawiać. Rozmowy takiej nie było o obwieszczeniu tego
zadania dowiedziałam się z Internetu trochę dziwne- byłam już Przewodniczącą osiedla
oczywiście byłam na zebraniu na Ogrodowej tam dowiedziałam się o planach i dogadaniu
z panią Marią Przewodniczącą osiedla Ogrodowa. Zdziwiło mnie bo uchwałą osiedla
Królowej Jadwigi brzmiała park wypoczynku a nie boisko. Miałam prawo i postanowiłam
zaznaczyć tą uwagę.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk skierował apel do
Burmistrza Grzegorza Wawryki o wykonanie planu zagospodarowania terenu między
Osiedlem Ogrodowa, a sklepem carrefour.
Radny Edward Knaga: Przedstawił krótką historie osiedli I plan zagospodarowania
przestrzennego podczas budowy tych że osiedli. Zwrócił uwagę jakie problemy były I są na
osiedlu. Zaprezentował głosowania mieszkańców w sprawie potrzeb I wymagań jakie

oczekują od osiedla. Zestawienie przedstawione przez Pana Edwarda Knagę było
wykonane w Marcu 2011 roku.

Na tej podstawie stwierdziliśmy ze około 33%

mieszkańców jest za tym projektem. Tam pojawił się konspekt utworzenia między
osiedlowego parku. W okolicy bliższej czy dalszej lokalizacji utworzenia tego parku mieszka
około 5 tysięcy osób licząc domy jednorodzinne I bloki mieszkalne. Brak było możliwości I
pieniędzy na tą inwestycje. Trzeba pamiętać o tym że społeczeństwo się starzeje, a młodzi
ludzie nie chcą żyć tylko w betonie. Przedstawił projekt tego parku zaproponowanego w

roku 2004. W 2010 roku miało się zacząć wykonanie tej inwestycji ale niestety tak się nie
stało. Przedstawił jak miało wyglądać I posiadać wyposażenie tego parku miedzy
osiedlowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk:
Jest zadowolony że Pan Knaga i Pani Borowiecka są zgodni jeśli chodzi o projekt tego
parku. Podziękował za wyjaśnienie tego zagadnienia Panu Knadze, ponieważ na podstawie
przeprowadzenia ankiety widać jakie są priorytety osób mieszkających na tym osiedlu. W
2012 został uchwalony nieszczęsny miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania na
osiedlu Jagiełły. Aby wykonać tą inwestycje należy w najbliższym czasie także wykonać
plan zagospodarowania przestrzennego dla miejsca, gdzie ma być ten park. Dużo działek
było wykupowanych przez gminę na własność. Jeżeli będzie to brane na cele publiczne
gmina będzie miała pełne prawo to tych działek, będzie można te pozostałe działki
wykupić pod tą inwestycje. W 2004 było podjęte takie ustalenie, że osiedle Jagiełły ma być
osiedlem tym wiodącym.
Radny Edward Knaga: Sprostował wypowiedź Pana Przewodniczącego. Poruszył sprawę
działek na których ma stanąć park. Jest bardzo dużo kawałków działek które należą albo
do gminy albo osób prywatnych I nie ma to jak połączyć. Żeby zrobić plan przestrzennego
zagospodarowania tego terenu trzeba w pierwszej kolejności te działki wykupić.
Radny Bogusław Babicz: Poprosił o wypowiedzenie się w tej sprawie Pana Burmistrza

Grzegorza Wawryki.
Radna Barbara Borowiecka: Zaproponowała żeby Pan Edward Knaga poparł wniosek
Radnej Barbary Borowieckiej aby pomyśleć o szerszej grupie społecznej nie tylko o
dzieciach ale I o starszych. Sprawa utworzenia Rady seniorów nie załatwia sprawy, trzeba
zadbać o miejsce w którym te osoby będą przebywać.
Burmistrz Miasta Brzeska Grzegorz Wawryka: Dyskusja w tej sprawie trwa. Musimy
się porozumieć, to są dwa duże osiedla. Na jednym mieszka 2 tysiące mieszkańców I na
drugim też. Zaprosi zarządy tych dwóch osiedli, poprosi MZGM o konsultacje I kompromis
w tej sprawie. Można podjąć drobnymi krokami działania mające na celu doprowadzić do
powstania tego parku. Gmina Brzesko jest dużą gminą, jest wiele potrzeb do
zrealizowania. W miarę możliwości I dostępności środków staramy się wszystko realizować.
Nie twórzmy miedzy sobą barier komunikacyjnych w tej

sprawie I w tym miejscu

zakończmy tą dyskusje.
Radna Maria Kądziołka Odnosi się do wypowiedzi Radnej Barbary Borowieckiej.
Wypowiedź
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krzywdząco. 14 lat starali się aby sprostać wymaganiom mieszkańców. W wielu sprawach
współpracowaliśmy z Radnymi I nie tworzyliśmy żadnych problemów ani zamieszania.
Wiele było wniosków składanych w sprawie tego parku/ boiska do UM Brzesko. Jeżeli
zaczniemy współpracować uczynimy krok do wykonania tej inwestycji.
Radny Bogusław Babicz Zwraca się z prośbą o zachowanie wszelkich animozji miedzy
osiedlami dla siebie, zakończmy ten spór bo kłótnią nic nie zdoła się osiągnąć. Wspólnie
oba zarządy osiedli muszą zacząć współpracować. Zwrócił się do przewodniczących osiedli
o zaprzestanie prowadzenia tego sporu miedzy nimi.
Pan Antoni Pilch Podziękował Senatorowi za przystanek PKP w Jasieniu. Zapytał Pana
Burmistrza o termin wykoszenia rowów na ulicy Kasprowicz. Zapytał również kiedy będą
protokoły z sesji?.
Mieszkaniec Pan Adam Oleksiak Poruszył sprawę zamian w strefach parkowania dla
osób niepełnosprawnych. Odczytał pismo w tej sprawie. Chciał zauważyć że ta uchwała o
kosztach jakie ponosi osoba niepełnosprawna płacąc za parking tyle jest karygodna i
uwłacza godności.
Mieszkaniec Pan Edward Ormiański Wypowiedział się w sprawie Osiedli. Mieszkańcy
osiedla Kościuszki wypowiedzieli się pozytywnie o wniosku o wybudowanie tego boiska

sportowego. Spotkanie przewodniczących dwóch osiedli zaproponowane przez Pana
Burmistrza Grzegorza Wawrykę jest bardzo dobrym pomysłem.
Radny Grzegorz Kolbusz Odniósł się do artykułu. Media nie napisały tego zgodnie z
prawdą , był jedynym radnym. który głosował przeciwko podjęciu tej uchwały. Przeczytał
swoją interpelację w tej sprawie skierowaną do Burmistrza.
Senator Maciej Klima Porozumienie daje szerszą szanse na realizacje I rozwiązanie
problemów. Jako przykład porozumienia podał jak Gmina Brzesko współpracuję z różnymi
podmiotami na różnych szczeblach.
Ad.6 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji.
Pytania do sprawozdania:
Radny Piotr Wyczesany Radny zgłosił błąd w sprawozdaniu w punkcie 17.
Radna Ewa Chmielarz Zapytała kiedy będzie realizacja zadania biologicznej oczyszczalni
ścieków dla szkoły Podstawowej w Mokrzyskach i dla GOSiR.
Radny Bogusław Babic Zapytał czy został wybrany już Prezes MPK, a jeśli tak to kto
nim został. Jest to bardzo ważna informacja bo ta spółka ma istotne znaczenie.
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w Brzesku (Jakie zostały wprowadzone zmiany w tej sprawie.)
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka Odpowiedział na pytanie Radnego Bogusława
Babicza. Prezes MPK został wybrany poza konkursem. (pozostali kandydaci nie spełniali
wymagań na to stanowisko). Został zaproszony na najbliższą sesje.
Odpowiedział na pytanie Radnego Piotra Wyczesanego. Osoba która pisała sprawozdanie
przypadkiem pomyliła spółki.
Odpowiedział na pytanie Radnej Ewy Chmielarz. Przetarg na ostatniej sesji został
ogłoszony, jesteśmy teraz na etapie rozstrzygania, jak będzie wszystko wiadomo i będzie
podpisana umowa przystąpimy do realizacji.

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

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Złożył sprawozdanie z realizacji uchwał Rady
Miejskiej za okres od ostatniej sesji - według załącznika. Odczytał treść sprawozdani, które
stanowi załącznik do protokołu.
Ad.8 Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej z okres od
ostaniej sesji.
Radna Barbara Borowiecka: Złożyła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 30.06.2015 wraz z pismem odnośnie głosowania nad wnioskiem, za okres od
ostatniej sesji - według załącznika. Odczytała treść sprawozdania.
Radny Jarosław SorysZłożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji Finansowej z dnia
25.06.2015 – według załącznika. Odczytał treść sprawozdania.
Radny Bogusław Babicz Złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia
24.06.2015 – według załącznika. Odczytał treść sprawozdania.
Radna Barbara Borowiecka: Złożyła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z
dnia 27.06.2015 – według załącznika. Odczytała treść sprawozdania.
Ad.9 Informacja nt. Planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie
wakacji w Gminie Brzesko.
Naczelnik wydziału Oświaty Józef Cierniak informacja dot. wypoczynku dzieci i
młodzieży w okresie wakacji było omawiane na komisji merytorycznej, Komisji Oświaty.
Nie wszystkich można zadowolić ale się bardzo staramy. Nie ma z góry narzuconych
ustaleń w tej sprawie. W Brzesku uczniowie mają w czym wybierać z ofert spędzenia
wypoczynku wakacyjnego.
Radny Bogusław Babicz Należy ocenić inicjatywę placówek oświatowych pozytywnie. Za
prace włożoną trzeba pochwalić I docenić również wszelkiego rodzaje stowarzyszenia
działające na terenie Gminy Brzesko.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Dostępność jest atrakcyjna i
różnorodna. Trzeba pozytywnie to ocenić. Na dofinansowanie różnych inicjatyw idzie dużo
środków. Dodatkowe środki na nadgodziny dla opiekunów i nauczycieli, należy to w pełni
wykorzystać.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: w tym projekcie językowym, o którym mówił
Pan Radny Krzysztof Ojczyk nastąpiło wiele nieporozumień i nieścisłości. W tym roku na
wypoczynek przeznaczyliśmy większa kwotę niż w latach poprzednich. Według danych

środki przeznaczone na ten cel dostało 60 różnych jednostek to jest dużo. Pozwólmy aby
inicjatywa wychodziła od stowarzyszeń. Sprawdźmy po okresie wypoczynkowym jak te
wszystkie projekty wypoczynkowe zostały wykorzystane.
Naczelnik wydziału Oświaty Józef Cierniak: zajęcia w każdej ze szkół są prowadzone
na różnych zasadach. Nie ma co porównywać szkół na tej podstawie.
Radna Anna Lubowiecka: Stwierdziła ze lepiej wydać środki na programy naprawcze niż
na dodatkowe projekty z których nic nie wynika.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Nie zgodził się z takim
stwierdzeniem, że z warsztatów językowych nic nie wynika. Przedstawił koncepcje jak
wygląda to w innych miejscowościach i można je zorganizować na terenie Gminy Brzesko.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Szkoły i inne stowarzyszenia powinny
wychodzić z inicjatywą. Jeśli pojawią się pomysły I chęć realizacji nic nie stoi na
przeszkodzie żeby to wykonać I zrealizować.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Poruszył kwestie przekazywania
środków i pozyskiwania środków na różne cele związane z warsztatami językowymi i
innymi formami nauki języków obcych. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wspierać
stowarzyszenia i szkoły.
Radna Anna Lubowiecka: Jest 2 miesiące wakacji a 10 miesięcy szkoły. Dajmy też
dzieciom odetchnąć.
Radny Adam Smołucha: Nie przerzucać inicjatywy na kompetencje Dyrektorów szkół.
Od roku nie słyszał efektów z działania Biura Funduszy Europejskich. Biuro powinno
wykazać się inicjatywą pozyskiwania środków na projekty.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: powiedział, że Biuro przygotowało wiele
projektów. Dyrektorzy wielu szkół te środki pozyskiwali, mając pomoc z tego biura. Jeśli
pojawia się zapotrzebowanie pojawia się tez pomoc z naszej strony. Jedynie co to Wniosek
musi wyjść od szkoły czy też stowarzyszenia resztę załatwiamy my. My tez musimy
mobilizować jednostki.
Radny Adam Smołucha: Powtórzył ze od roku nie słyszał o aktywności Biura Funduszy
Europejskich. Powiedział ze być może Biuro rozlicza w dalszym ciągu sztandarowy projekt
Regionalnego
nieścisłości.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Cały czas trwa rozliczanie projektów które
trwają lub się ukończyły. Cały czas jest kontrola wniosków wpływających do biura. Za
szkoły czy za stowarzyszenia nikt projektów nie zrobi.
Radny Stanisław Góra: Sama propozycja stworzenia warsztatów językowych jest
słuszna. Dyrektorzy placówek powinni przed wakacjami doprecyzować ilość chętnych ,
formę oraz czas trwania takie warsztatu językowego. To jednoznacznie określi nam
potrzeby jakie ten projekt generuje. Mając dane ze szkół można wszystko później
doprecyzować.
Radny Edward Knaga: Radny złożył sprostowanie. Towarzystwo Sokół wystąpiło na
początku 2014 roku o środki do LGD. Cała ta sprawa była bardzo trudna, skomplikowana
oraz niosła wiele nieścisłości.(30 poprawek). Jest za mało ludzi pracujących w tym temacie
aby sprostać wszystkim wymaganiom.
Radny Krzysztof Bogusz: Stwierdził że należy zmotywować jednostki oraz Urząd Miasta
do pozyskania co nad to nowych środków. Jest wiele możliwości z których nie korzystamy.
Na najbliższe lata potrzebne są bardziej sprecyzowane tematy I plan działania.
Zapotrzebowanie jest na bardziej kreatywne I bardziej zaawansowane pomysły I projekty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: W kontekście prowadzonej
rozmowy porównał i przybliżył miasto partnerskie Langenesligen, odwołując się do jego
przykładów wspierania nauki języków obcych dla dzieci i młodzieży.
Radny Bogusław Babicz: Wszystko się z tym zgadzam jeśli chodzi o biuro promocji i
o sprawę dyrektorów. Dyrektorzy mają duży podgląd potrzeb. Wiec dlatego uważa ze
bodziec do działania powinien wyjść od Dyrektora a Biuro ma pomagać I robić rozpoznanie
w aktualnych możliwością pozyskiwania środków. W dzisiejszych czasach szkoła ma inne
obowiązki niż dawniej.
Radny Adam Smołucha: Biuro funduszy powinno być zapoznane z tematem I tam
należy składać informacje.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Jeżeli Szkoły czy też stowarzyszenia starają
się o środki albo o pomoc , zawsze tą pomoc zostaje im udzielana.
Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała : Życie jednego projektu nie
trwa jeden dzień. W tej chwili kończymy rozliczać 4 zewnętrzne projekty na prośbę
stowarzyszeń. Informacje o różnych projektach I ich realizacji były wysyłane e-mailem.

Ad.10 Podjęcie uchwał w sprawie:
1).
przekazania skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Krakowie na uchwałę Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 marca
2015 roku w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów na uchwałę
zebrania wiejskiego wsi Jasień o wyborze sołtysa oraz udzielenia odpowiedzi na skargę;
Pytania:
Radny Kazimierz Sproski:
W imieniu Klubu ma zdanie odmienne w tej sprawie i odczytał uzasadnienie do projektu
uchwały – według załącznika.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: To co znajduje się w uzasadnieniu
jest faktem. Podtrzymuje swoje stanowisko. Tekst jednolity był stworzony, a nie był to
nowy projekt.
Radna Maria Kądziołka: Tekst jednolity. Artykuł 17 ustęp 3-ogłoszenia. Uwzględnić
wszystkie zmiany. Przed wejściem otrzymali nowy projekt uchwały na sesje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Protokół z Sesji jest jednoznaczny.
Radna Maria Kądziołka: Powołuje się na zmianę uchwały – tekst jednolity. Przerwała
wypowiedź Przewodniczącego nie rozumie aktów prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Protokół został przyjęty, tam jest
wszystko potwierdzone , co mówię.
Radny Leszek Klimek: Robi się przekłamania. Komisja nazwiska używa, gdzie przysięga,
nic po za prawem nie zostało robione. Nie szargać opinii o jego osobie. Wycofuje złożoną
skargę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: To jest gra na czyiś sumieniach.
Teraz mamy nie głosować ponieważ było to poruszane na komisji rewizyjnej?.
Radna Barbara Borowiecka: Te zarzuty zawarte w skardze bardzo zabolały panią
Radną. Potwierdza że ten protest został rozważony na komisji rewizyjnej. Wszystko działo
się tak jak powinno. Zapytała Radnego Kazimierza Sproskiego czemu nie do końca
odczytał stanowiska mieszkańców zawartego w uzasadnieniu?.
Radny Grzegorz Kolbusz: Stwierdza, że on ma czyste sumienie i głosował tak jak
uważał w tej sprawie. Poprosił o zaniechanie insynuacji.
Radny Krzysztof Bogusz: Zawsze starał się, aby praca przebiegała w sposób
obiektywny nie włączając w to politykę. Decyduje zawsze wola mieszkańców. Nie mieszać

w to polityki I nie zarzucać sobie nawzajem nie obiektywności.
Radny Jarosław Sorys: Czuje się zaskoczony. Uzasadnienie jest poparte dowodami. Ta
sprawa była złożona I trudna. Każdego dotyczą zasady demokracji, przytoczył paragraf
obowiązujący radnego
Radny Stanisław Góra: Podtrzymuje zdanie Radnego Jarosława Sorysa. Była
prowadzona ekspertyza prawna. Oznajmił że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Radny Leszek Klimek: Odniósł się do honoru I ambicji. Przyznał się co zrobiłem to
zrobiłem. Trzeba uderzyć się w piersi. Wycofuje skargę.
Radna Barbara Borowiecka: Nikogo nie prosiła. To była propozycja.
Radna Maria Kądziołka: Nie odnosiła się do wypowiedzi Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej. Stwierdziła że sprawa jest bezprzedmiotowa. Składa wniosek formalny o
ściągnięcie z obrad tego punktu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: zwrócił się z prośbą do
burmistrza, o opinię Radcę Prawnego, aby ten formalnie ocenił, czy można w tym
momencie ściągnąć ten punkt z porządku obrad i wycofać skargę na uchwałę Rady
Miejskiej skierowaną przez radnego Klimka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka: Radca Prawny jest na urlopie. Została uchwała
zrealizowana , było zebranie. Spróbujmy jakoś ten spór załagodzić.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Zarządza 5 min przerwy na
rozeznanie czy wniosek jest zasadny?.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odczytał pismo
Radnego Leszka Klimka w sprawie wycofania skargi, które stanowi załącznik do protokołu.
Radny Bogusław Babicz: Trzeba poznać opinię Radcy Prawnego. Nie jest do końca
jasne, czy my możemy dalej wyznaczać kierunek obrotu tej sprawy?. Musimy tą uchwałę
podjąć w sprawie przekazania skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
za pośrednictwem Rady Miejskiej złożonej przez radnego Klimka wraz z pismem o
wycofaniu skargi. Przesądzają o tym przepisy prawa, kodeks o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Oddala wniosek Radnej Marii
Kądziołki, jako bezzasadny.
Radny Piotr Wyczesany: Odczytał projekt uchwały z dnia 1.07.2015 w sprawie

przekazania skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na
uchwałę Nr. 7/35/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 marca 2015 w sprawie
rozpatrzenia protest przeciwko ważności wyborów na sołtysa w miejscowości Jasień.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Przewodniczący poddaje projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało: 11-za , 6-przeciw , 1-wstrzymana, Radny Leszek Klimek nie brał
udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XII (67)2015 w sprawie przekazania skargi wniesionej do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów
na uchwałę zebrania wiejskiego wsi Jasień o wyborze sołtysa oraz udzielenia odpowiedzi
na skargę;
Radny

Krzysztof

Bogusz:

Poprosił

o

dotrzymywanie

terminów

I

procedur

obowiązujących na wyborach na przyszłość.
Radna Maria Kądziołka: Stwierdziła że został on ponownie wybrany i wyraża szacunek
do mieszkańców że wybrali jego osobę na Sołtysa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: W tej sprawie nastąpiło bardzo
dużo zamieszania i nieścisłości. Ubolewa, że radny Klimek wycofał skargę, ponieważ
dowiedzielibyśmy się , kto podjął słuszna decyzję. Ten temat zamykamy bo został już
przegłosowany.
Rozstrzygniecie sprawy Mieszkańca Pana Adama Oleksiaka, który zgłaszał pytania
związane z parkingami, a konkretnie ze strefami poprosił, aby pkt ostatni 10-ty przełożyć
jako podpunkt 2 w tym punkcie. Prośba o zmianę w porządku obrad została poddana pod
głosowanie.
Głosowano: 19- za , 1 osoba nie głosowała.

2.) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na
terenie Gminy Brzesko.
Pan Marek Dadej Dyrektor BOSIR: Odpowiedział na pytanie o ligę kręglarską. Liga ta
rusza od września I zostało wysłane pismo do 15 szkół z zaproszeniem do tej ligi. Uchwała
dotyczy zmian o powiększenie strefy płatnego parkowania znajdujący się na przeciwko

Urzędu Miejskiego oraz od ulicy Solskiego do Powstańców Warszawy. 1 – godzina jest
płatna, każda następna według normalnych zasad.
Radny Adam Kwaśniak: Stanowisko było wypracowane na komisji gospodarki
komunalnej. Niektórych osób Burmistrz może zwolnić z płacenia ze względu na sytuacje
materialną. Apelu żeby sprawa związana ze sytuacją materialną nie weszła do projektu
uchwały. Zrezygnować z opłat dla osób niepełnosprawnych ze względu na mała ilość
miejsc na osób niepełnosprawnych.
Pan Marek Dadej Dyrektor BOSIR: 10 czerwca 2015 weszły w życie zmiany w
przepisach dotyczących opłat naliczanych dla niepełnosprawnych. Oznajmił też ze nie chcą
tych

20%

miejsc

parkingowych

dla

siebie.

Dotychczasowe

rozwiązania

według

mieszkańców są wystarczające. Zmiany w podpunkcie F oraz G rezygnując z opłat.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka Zgodził się obniżyć kwotę za parking dla
niepełnosprawnych do 3 zł miesięcznie.
(Dyskusja na temat jak weryfikować zwolnienie z opłat z tytułu parkingu.)
Pan Oleksiak: Będzie bardzo wdzięczny z takiego obrotu sprawy.
Radny Stępak Krzysztof: Zaproponował aby w ogóle zwolnić z opłat osoby
niepełnosprawne z tytułu płatnych parkingów.
Radny Edward Knaga: Odniósł się do stawania przez mieszkańców na kopertach aby
karać te osoby.
Radny Jarosław Sorys: Ta opłata będzie symboliczna z tytułu braku miejsca dla osób
niepełnosprawnych na danych parkingach I będzie pełnić funkcje regulacyjną.
Pan Marek Dadej Dyrektor BOSIR: Każda uwaga ze strony osób niepełnosprawnych
jest

cenna.

W

pkt

13

wszystko

jest

regulowane

w

sprawie

kart

dla

osób

niepełnosprawnych.
Radna Maria Kądziołka: Jak będzie realizowana ta 1 bezpłatna godzina parkowania.
Jaki jest koszt karty dla niepełnosprawnych jeśli będzie przekraczać 3 zł to zrezygnować z
opłat.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Jakby tak karta była za darmo to każdy by
sobie tą kartę wyrabiał I problem by nie było.
Radny Grzegorz Kolbusz: Miejsca te są wyłącznie dla osób z problemami z poruszaniem
się. Miejsce jest po to aby te osoby miały bliżej się dostać do urzędów itd.

Radny Adam Kwaśniak: W punkcie F dla stałych obywateli zmniejszyć kwotę
abonamentu za parking z 10 zł do 3 zł.
Radny Bogusław Babicz: Ewentualne zwolnienie mieszkańca nie jest bezprawne, a bym
powiedział że wręcz ustawowe. Kryteria o zwolnieniu z opłat muszą być określone.
Radna Maria Kądziołka: Ale jeżeli obniżymy tą opłatę dla mieszkańców do 5 zł za
parking już się problem rozwiąże.
Radny Jarosław Sorys: Zapytał o ilość wykupionych kart abonamentowych z tytułu
parkingu.
Burmistrz Miasta Grzegorz Wawryka: Dziś już omówiliśmy propozycje obniżek.
Większość tych mieszkańców ma swoją posesje I ma możliwość zaparkowania samochodu.
Propozycje są wyważone I idą w dobrym kierunku.
Radny Bogusław Babicz: Odniósł się do pkt G oraz H. (odczytał treść tych punktów.)
Zapisy w tych punktach dotyczących osób niepełnosprawnych są nie jasne. To są zupełnie
dwie różne kategorie.
(Dyskusja o tym czym różni sie w praktyce punkt G oraz H i kwestia ewentualnego
rozstrzygania.)
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Przewodniczący zarządza 10 min
przerwy aby skonsultować i ujednolicić rozstrzygniecie spornych punktów G oraz H z Radcą
Prawnym.
Radna Ewa Chmielarz: Odczytała poprawki do uchwały o parkingach. Konkretnie o pkt
G oraz H
G) Za miesięczną kartę abonamentową pojazdu osób niepełnosprawnych, posiadających
stosowne uprawnienia I miedzy narodową kartę osoby niepełnosprawnej, mający
zarejestrowany

samochód

na

własne

nazwisko

oznaczone

symbolem

osoby

niepełnosprawnej, parkujący po za miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych
płacą 3zł.
H) Pojazdy określone w pkt G parkujące na wyznaczonych miejscach dla osób
niepełnosprawnych obowiązuje zerowa stawka abonamentowa.
Pytania:
Radny Grzegorz Kolbusz:

Zapytał o to czy osoby mające II grupę inwalidzką oraz posiadają kartę osoby
niepełnosprawnej zaliczają się do pkt G
Radny Stanisław Góra:
Zwrócił się, że w pkt 14 jest ten sam problem wynikający ze złego sformułowania
(stwierdzono ze ta uwaga nie wpływa tak bardzo ponieważ dotyczy ona opłaty a nie
sposoby sprawdzania posiadania karty przez osoby niepełnosprawne.)
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Przewodniczący poddaje pod głosowanie poprawkę odczytaną przez Radną Ewe Chmielarz.
Dotyczące pkt G
Głosowano 14 – za Jednogłośnie
Dotyczące pkt H
Głosowano 14 – za Jednogłośnie
Radna Ewa Chmielarz:
Odczytała projekt uchwały z dnia 1.07.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr. 9/47/2015 z
dnia 29.04.2015 w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy
Brzesko, Uchwała Nr 9/47/2015 (uchwała stanowi zał. do protokołu.)
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Wprowadził poprawkę załącznik
nr. 3 tam gdzie jest 4 parkometr, to ma być Plac Kazimierza Wielkiego (za domem
nauczyciela) tam była ulica Sienkiewicza i to jest błąd ( załącznik nr. 3 w pkt 4).
Za poprawką głosowano 14 – za, jednogłośnie
a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podał ją pod
głosowanie i zapytał Radnych kto jest za przyjęciem całości projektu uchwały wraz z
przyjętymi poprawkami dotyczących stref płatnego parkowania.
Głosowano 14 radnych, 11 – za , 1 – wstrzymująca , 1 osoba nie głosowała.
Uchwała Nr XII (68)2015 zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w
sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach
płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz.
2796)”;

3.) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015.
Barbara Odroń-Ferenc Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Omówiła w
imieniu Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki autopoprawkę w uchwale budżetowej.
Większość zmian nie wpływa na treść I merytoryczność uchwały.
Radny Piotr Wyczesany:
Odczytał

projekt

uchwały

budżetowej

wraz

z

autopoprawką,

a

następnie

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podał ją pod głosowanie.
Głosowano: 15-za jednogłośnie.
Radny Krzysztof Bogusz: Poruszył sprawę budowy przystanków autobusowych oraz
placu zabaw wraz z przewidywanym kosztem. Zapytał gdzie te przystanki będą
zlokalizowane.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: To nie są nowe wydatki o one były wcześniej
proponowane do wykonania. A sprawa przystanków zawsze będzie wracać bo niestety są
osoby które niszczą je dla zabawy i ma to charakter wandalizmu.
Uchwała Nr XII (69)2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok
2015;

4.) Zmiany uchwały nr. V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.
Radny Piotr Wyczesany: Odczytał projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy brzesko, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Ojczyk podał ją pod głosowanie.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu.)
Głosowano: 15 – za jednogłośnie.
Uchwała Nr XII (70)2015 w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

5.) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu
brzeskiego.
Radny Piotr Wyczesany:
Odczytał projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu brzeskiego, a

następnie Przewodniczący

Rady

Miejskiej Krzysztof Ojczyk

podał ją pod

głosowanie.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu.)
Głosowano: 15 – za jednogłośnie.
Uchwała Nr XII (71)2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

6.) Projekt uchwały w sprawie udzielnie pomocy finansowej dla Powiatu
Brzeskiego.
Radny Piotr Wyczesany:
Odczytał projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego, a
następnie Przewodniczący

Rady

Miejskiej Krzysztof Ojczyk

podał ją pod

głosowanie.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu.)
Głosowano: 15 – za jednogłośnie.
Uchwała Nr XII (72)2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

7.) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Brzeskiego.
Radny Piotr Wyczesany:
Odczytał projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego, a
następnie Przewodniczący

Rady

Miejskiej Krzysztof Ojczyk

podał ją pod

głosowanie.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu.)
Głosowano: 14 – za jednogłośnie.
Uchwała Nr XII (73)2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

8.) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Brzeskiego.

Radna Ewa Chmierz:
Odczytała projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu brzeskiego, a
następnie Przewodniczący

Rady

Miejskiej Krzysztof Ojczyk

podał ją pod

głosowanie.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu.)
Głosowano: 15 – za jednogłośnie.
Uchwała Nr XII (74)2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
9.) Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale z dnia 26.03.2014 w sprawie
podziału gminy brzesko na stałe okręgi głosowania ustalenia ich numerów oraz
granic.
Sekretarz Gminy Brzesko Sułek: Wyjaśnił ze wystąpił do Komisarza z zapytaniem i o
ewentualne przeciwskazania w sprawie utworzenia stałych okręgów głosowania. Stwierdził
że nie widzi przeciwskazań. Zmiana siedziby komisji w Szczepanowie.
Radna Ewa Chmielarz: Odczytała projekt uchwały w sprawie podziału gminy brzesko na
stałe

okręgi

głosowania

przydzielenia

ich

numerów

oraz

granic,

a

następnie

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podał ją pod głosowanie.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu.)
Głosowano: 15 – za jednogłośnie.
Uchwała Nr XII (75)2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr
XLVII/336/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

10.) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Radna Ewa Chmielarz: Odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania., a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
podał ją pod głosowanie. (uchwała stanowi załącznik do protokołu.)
Głosowano – 15 – za jednogłośnie.
Uchwała Nr XII (76)2015w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Ad. 11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych:
Odpowiedź na interpelacje Radnej Ewy Chmielarz: Dotyczyła uporządkowania
terenu przy ulicy Stolarskiej. Częściowo prace zostały już wykonane. Dalsze prace zostaną
prowadzone w najbliższych dniach.
Odpowiedź na interpelacje Radnego Jarosława Sorysa: Wszyscy znamy nasza
historie udziału w LGD. Przez ostatni czas zostały podjęte działania aby zmienić ta
sytuacje. Pan Przewodniczący pilotował z kilkoma gminami inne rozwiązania. Na tą chwile
trudno jest podejmować działania bez dalszej perspektywy gdzie będziemy należeć. Pismo
w tej sprawie było skierowane na komisje w celu wydania stosownej opini. Była prośba o
wypowiedzenie się w kwestii LGD.
Odpowiedź na interpelacje Radnego Krzysztofa Bogusza: Sprawa Starego
Cmentarza. Cmentarz ten jest Cmentarzem Parafialnym. Nim nadzoruje BZK. My tą
interpelacje przekażemy. Potrzebne są tez interwencje policji bo skoro występują tam
niestosowne zachowania ludzi. Powinna reagować na to policja. Pewnie działania należą
do organów zajmujących się utrzymaniem porządku na terenie miasta. Temat ten był
wielokrotnie poruszany z komendantem.
Radny Jarosław Sorys: Termin został przesunięty do 29.07.2015. Uważa że do tej daty
powinniśmy się określić I podjąć dalsze kroki z LGD. Nie było by w porządku że jeśli my się
nie określimy oni złożą stosowne dokumenty a my jednak zostaniemy w tym LGD.
(Dyskusja na temat LGD po między Radnym Jarosławem Sorysem a Burmistrzem
Grzegorzem Wawryką oraz Przewodniczącym Rady Krzysztofem Ojczykiem. Dyskusja
dotyczyła sytuacji jaka jest i jaka była w LGD.)
Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelacje Radnego Krzysztofa Bogusza: Ponowne
wygłoszenie apelu w sprawie wykaszania i uporządkowania traw. Temat plakatów
wyborczych. Na mieście zostały już tylko plakaty jednego kandydata. Wystąpimy do
komitetów o usuniecie I uporządkowanie plakatów wyborczych. Temat defibrylatora.
Wystąpiliśmy do Starostwa z tym tematem. Odpowiedź była nie jasna, aby pozyskać środki
na defibrylator z pieniędzy dostępnych w ramach różnych programów. Nasza propozycja
była taka żeby koszty tego defibrylatora rozłożyć 50/50. Odpowiedź była wymijająca.
Temat owoców w szkołach. Szczegółowych informacji nie ma w tym temacie. Wielokrotnie

były sprowadzane owoce I szkoły mogły się zaopatrzać w te artykuły spożywcze. Prośba o
ponowna interpelacje w sierpniu kiedy będzie początek okresu szkolnego. Temat wyników
sprawdzianów 6 klasy. Szkoły informacje otrzymały jak będziemy mieć taki temat na sesji.
Informacje taką Pan Naczelnik przygotuje.
Radny Krzysztof Bogusz: Wyniki wcale nie są wspaniałe. W szkołach w Buczu i
Sterkowcu.
Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelacje Radnego Krzysztofa Bogusza: Sprawa ta
zostanie skierowana na komisje oświaty aby zbadać tą sytuacje o której mówi Pan Radny
Krzysztof Bogusz. To nie jest prosta sprawa.
Odpowiedź na interpelacje Radnej Ewy Chmielarz: Temat zjazdu z autostrady. Jest
problem z jedną mieszkanką. I dzięki temu prace powinny się rozpocząć od 10 lipca a
zakończenie jest przewidywane 17 sierpnia. Taką informacje pozyskali pracownicy. Prace w
90% są na tym zjeździe są wykonane.
Odpowiedź na interpelacje Radnego Bogusława Babicza:
Temat drugiego zjazdu z autostrady. Te prace są prowadzone szybko. Prace zaczeły sie
znacznie później niż były w planach. Prosi o cierpliwość.
Odpowiedź na interpelacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa
Ojczyka:
Sprawa pustostanu przy ulicy Czarnowiejskiej. Wielokrotnie występowaliśmy do nadzoru
budowlanego. Temat jest skomplikowany. Nie ma właściciela i działań takich nie może
nadzór budowlany prowadzić jakie proponował Pan Krzysztof.
Temat ligi kręglarskiej. Odpowiedzi udzielił już wcześniej Dyrektor BOSiR.
Odpowiedź na interpelacje Radnego Marcina Ciureja:
Temat przekazania drogi. Ta droga będzie przekazana zarządowi powiatu. To będzie miało
miejsce po skończeniu zjazdu z autostrady. W połowie września ta droga będzie odebrana.
Odpowiedź na interpelacje Przewodniczącego Osiedla Browarna:
Temat Mostu. Zlecimy badania oraz ekspertyzę w sprawie mostu. Na poprzedniej sesji była
informacja która nam przekazał Pan Krzysztof. Burmistrz wystosował pisma. Trzeba
większą presja zadziałać w tym temacie. Mowa o tym zjeździe trwa już kilka lat. A jeśli
chodzi o ulice Robotniczą. Będziemy rozmawiać z policją o częstsze patrole i interwencje.

Odpowiedź

na

interpelacje

Sołtysa

Mokrzyski:

Pytał

o

sytuacje

LGD.

Odpowiedziałem już wcześniej Panu Radnemu Jarosławowi Sorysowi.
Radny Stanisław Góra: Podziękował za podjęcie uchwał w dniu dzisiejszym dla Poręby
Spytkowskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: Zapytał o drogę dojazdową i
parking przy bloku Legionów Piłsudskiego 23?.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Sprawa jest zagmatwana i pojawiło się wiele
nieścisłości. Środki zostały przeniesione na inne zadanie a konkretnie na remont placu
zabaw przy ogródku Jordanowskim. Jest wiele projektów o Ścieszki rowerowe i prosi o
wypowiedzenie się w tym temacie Radnych.
Pan Sorys podał jeszcze kilka wniosków o znakach drogowych oraz usunięcie drzew w
kilku miejscach. Realizacja tych wniosków będzie na bieżąco. Jeśli będą środki sprawa na
Legionów Piłsudskiego będzie rozwiązana. Wnioski są realizowane na bieżąco.
Radny Krzysztof Bogusz: Uzupełnia swoją wypowiedź o warzywach i owocach w szkole.
18/19 czerwca, szkoły powinny otrzymać informacje ze do 3 lipca jest nabór jeżeli chodzi o
pozyskanie owoców i warzyw. Jeżeli jest okazja pozyskać coś za darmo czemu tego nie
zrobimy.
Odpowiedź na interpelacje Radnej Ewy Chmielarz Burmistrz Brzeska Grzegorz
Wawryka: Jest etap rozstrzygania przetargu na biologiczna oczyszczalnie ścieków. Teraz
jesteśmy na etapie podpisywania umowy. Do pracy przystąpimy jeśli wszystko będzie
przebiegało według planu realizacji.
Ad. 13.Wolne wnioski i zapytania.
Radny Krzysztof Bogusz zapytał o spotkanie wspólne z aglomeracją tarnowską. Zadał
pytanie czy przez przypadek nie wzięliśmy udziału w tym spotkaniu czy nie dostaliśmy
zaproszenia. Druga poruszana sprawa dotyczy występowanie na terenie gminy Brzesko
Barszczu Sosnowskiego. Czy występuje na terenie Gminy Brzesko i jaki jest plan działania
zwalczającego tą roślinę.
Radna Maria Kądziołka: Odnosi się do wypowiedzi Radnego Bogusława Babicza.
Dotyczy konfliktów pomiędzy Radną a Radną Barbarą Borowiecką. Wygłosiła oświadczenie
w tej sprawie.
Radna Barbara Borowiecka: Nie skomentowała wypowiedzi Radnej Marii Kądziołki.

Pan Bogdan Zachara: Zapytał o sprawę eksploatacji kruszywa na terenie miejscowości
mokrzyska w oparciu o odpowiedź jaką uzyskał od Zastępcy Burmistrza Pana Tyrkiela.
Budowa tej kopalni narusza prywatność w trzech kwestiach. 1 kwestia jeżdżenia po działce
należącej do P. Bogdana. Druga kwestia zagarnęli sobie „część działek” pod teren ich
działalności. Skarży się na zaniedbania jakie miały miejsce. Uważa ze nic nie zostało
zrobione żeby wyjaśnić i rozwiązać ten problem.
(Wygłosił oświadczenie w sprawie którą porusza i skarży się na działalność Urzędu.)
Przeszedł do Następnej kwestii, poruszył sprawę drogi. Zapytał ile ma czekać na realizacje
swojego wniosku?.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Zawsze na

wnioski Pana Bogdana były

wykonywane odpowiednie czynności. Prosi o powściągliwość języka w kwestii pomówień i
oskarżeń. Zorganizowaliśmy spotkanie z właścicielami którzy tą żwirownie administrują. Na
spotkaniu byli obecni wszyscy których dotyczy ta sprawa zarówno od strony władzy jak i
mieszkańców miejscowości mokrzyska. Dzięki naszej interwencji ta droga o której jest
mowa została nawieziona oraz wzmocniona

a wykonawca został zobowiązany do

polewania tej drogi w celu aby się nie kurzyło, oraz do oznakowania tej drogi, tak aby nie
wjeżdżał na prywatne tereny. A jeśli chodzi o relacje prywatne, to my nie jesteśmy w
stanie wszystkich nieścisłości wyjaśnić i reagować. Więc stwierdzenie ze my jako gmina się
nie wywiązujemy z obowiązków jest nie prawdziwe.
Pan Bogdan Zachara: Sprawa kontaktu i współpracy z firmą która wydobywa to
kruszywo jest bardzo trudna. Czynności z prawem geodezyjnym w aspekcie drogi firma
miała wykonać lecz tak się nie stało. Skończyło się tylko na postawieniu palików
wyznaczających. Jest wiele niewiadomych z kształtem oraz kierunkiem tej drogi. Pojęcie
utrzymania drogi w jakimś standardzie okazało się inne z naszego punktu widzenia
mieszkańców a firmy wydobywczej. Wiele postanowień jakie były ustalone na spotkaniu
nie były wykonane. Sposób wykonywania nadzoru nad to drogą i jej eksploatacji jest nie
właściwy. Państwo z tej firmy są otwarci na propozycje odszkodowań jeśli ktoś poniósł
jakąś krzywdę materialną lub inne roszczenia.
Radny Piotr Wyczesany: Potwierdza sytuacje w jakiej znajduje się ta droga. Opisał jak
wygląda jej funkcjonowanie. I potwierdził że nie ta droga nie jest należycie utrzymywana.
W tym temacie trzeba zrozumieć stanowisko Pana Zachary podjąć odpowiednie działania.
Ta droga też nie jest wystarczająco szeroka żeby wyminęły się tam dwa samochody

ciężarowe o nośności 30 ton.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Te rozmowy nie były łatwe. Na spotkaniu byli
tak jak mówiłem przedstawiciele. Oni jako firma zgodzili się na te wszystkie ustalenia. Nie
było wszystko zrobione ale cały czas są oni ponaglani oraz jest na nich presja wywierana
ze strony waszej jako mieszkańców i naszej jako Gminy. A jak nie będą zrealizowane
zdeklarowane działania będziemy podejmować bardziej radykalne działania. W wyniku
spotkania został wypracowany kompromis którego firma zobowiązała się przestrzegać.
Pan Bogdan Zachara: Ta droga była uchwalona na zebraniu wsi w 2003 roku aby nie
kolidowała ze zjazdem z autostrady oraz tez była brana pod uwagę działalność kopalni
wydobywczej kruszywa. Wieś mokrzyska wskazała rozwiązanie, jakby było to brane pod
uwagę nie rozmawialiśmy

by o tym dzisiaj. Nie jest zadowolony z działań ze strony

Burmistrza i Gminy w temacie tej drogi.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka: Nie zawsze jest Pan zadowolony z działań
jakie podejmujemy. Realizacja była przeprowadzona jak należy. Interwencje w sprawach
zjazdu z autostrady są jedynie w kwestii praktycznych rozwiązań a nie zaniedbań w tym
temacie. Modernizacje zostały wprowadzone. Dzięki obwodnicy jaka powstała nastąpi
zmniejszenie natężenia ruchu w miejscowości Mokrzyska. Standard dróg uległ poprawie,
powstały też zupełnie nowe drogi.
Radny Krzysztof Stępak: Zwrócił się do Pana Bogdana Zachary. Prosił utrzymanie
i zadbanie porządku przy budynku starej poczty , ponieważ skarżą się mieszkańcy
Radnemu Stępakowi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:
Odniósł się do wypowiedzi Pani Marii Kądziołki w stosunku do Radnej Barbary
Borowieckiej, oraz do animozji jaka występują między Paniami Radnymi. Powiedział, że
bardzo dobrze ocenia pracę pani radnej Barbary Borowieckiej jako przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący odczytał pisma skierowane na Sesje:
- Pismo od Wiceburmistrza. W sprawie wyznaczenia delegata Gminy w walnym zebraniu
SGIPN. Następuje w nim ponowna prośba aby dalej delegatem został Pan Grzegorz
Wawryka Burmistrz Brzeska.
Pismo wpłynęło dnia 19.06.2015

(pismo stanowi załącznik do protokołu.)
– Pismo w sprawie zaproszenia na wielki odpust Tuchowski.
(pismo stanowi załącznik do protokołu.)
– Pismo w sprawie dofinansowania do modernizacji szatni dla LKS Olimpia „Bucze”.
(pismo stanowi załącznik do protokołu.)
– Pismo od Dyrektora Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni do Radnych Rady
Miejskiej.
(pismo stanowi załącznik do protokołu.)
Radny Jarosław Sorys: Nie podobał się artykuł Radnemu w ostatnim BiM=ie o dzieciach
sześcioletnich.
Radny Grzegorz Kolbusz: Zauważył że rodzice dalej skarżą się na ten temat dzieci
sześcioletnich. Zwrócili taką uwagę ze Poradnia próbuje coś komuś udowodnić. W dalszym
ciągu jest bardzo trudne odraczanie.

Ad. 14 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował
wszystkim za obecność i zamknął obrady XII sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godziny 10:00 -18:45
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

