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P R O T O K Ó Ł  Nr XXIII/ 2016 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 30  marca  2016 r. 

roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 w 

godzinach 10.00-17.00 

Obradom  Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk. 

1. 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. Radny 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 
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Ponadto udział wzięli: 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

 Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

 Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

 Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko jak również 

zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

Ad. 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady 

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

wszystkich zaproszonych gości.  

Ad.2. Przedstawienie porządku  obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że 

porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym 

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

dzisiejszą sesję?, czy ktoś chciałby wnieść uwagi co do trybu zwołania sesji, 

kompletności materiałów -  Uwag nie było - Przewodniczący stwierdził, że materiały 

zostały doręczone prawidłowo.  

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji i zapytał czy są wnioski 

do porządku obrad – wniosków brak. 

Porządek obrad XXIII sesji RM w Brzesku : 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje Radnych. 

4. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

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

8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od  ostatniej 

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

10. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2016 wraz 

z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów 

przeznaczonych pod tzw. ”Strefy Aktywności Gospodarczej”.( Inf. email) 

11. Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac 

inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów 

oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie zimowym.( Inf. 

email) 

12. Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach i 

remontach w Brzeskich Placówkach Oświatowych w roku 2016 ze 

szczególnym uwzględnieniem hali sportowej przy PSP Nr 3 w Brzesku. ( Inf. 

email) 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko; 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 

4) zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko; 

5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

6) zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% 

alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży; 

7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze 

nieograniczonego przetargu ustnego; 

8) zmieniającą uchwałę Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 

kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie 

„Brzesko – Granice”; 

9) zmieniającą uchwałę Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 

kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
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Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie 

„Brzesko –  Dzielnica Przemysłowa”. 

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. 

Interpelacje zgłosili: 

Radny Jarosław Sorys    Zgodnie z &41 regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku 

stanowiącym załącznik nr. 5 do Statutu Gminy Brzesko, składam na ręce Pana 

Przewodniczącego interpelacje w sprawach istotnym znaczeniu dla Gminy i jej 

mieszkańców. 

1. Proszę o wykonanie rowu odwadniającego na odcinku od planowanej do 

zakupu działki nr. 1247 do tzw. „starorzecza”. Planowany do wykonania rów 

odwodni ten nisko położony teren jak również umożliwi w przyszłości 

wykonanie niezbędnego chodnika przy gęsto zabudowanej o dużym natężeniu 

ruchu ul. Małopolskiej. 

2. Proszę o geodezyjne wytyczenie i prawne uregulowanie jeżeli była by taka 

potrzeba następujących dróg  gminnych: 

- działka nr. 6051 na odcinku od. ul. Św. Anny do ul. Podgórskiej 

- działka nr. 4204 na odcinku od. ul. Bernackiego do ul. Brzeskiej 

- ul. Szkolna na odcinku od ul. Staropolskiej do ul. Kozuba 

Pierwsze dwie działki to drogi dojazdowe do pól, które należy po wytyczeniu udrożnić 

i udostępnić mieszkańcom do właściwego wykorzystania. Wytyczenie granic od 

strony wschodniej  ul. Szkolnej umożliwi bądź pozwoli zaplanować prawidłowe 

parkowanie tam pojazdów.    

Radny Marcin Ciurej  

DOTYCZY: Interwencji w sprawie zarośniętego chodnika na ul. Dworcowej 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o interwencję u zarządcy 

ul. Dworcowej mieszczącej się w Brzesku – Słotwinie w sprawie usunięcia krzaków 

zarastających chodnik wzdłuż tej drogi. Chodnik zarośnięty jest wzdłuż części ulicy 

Dworcowej /od Dworca PKP do ulicy Mikołaja Kopernika/. Krzaki przechodzące z 
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terenu kolejowego spowodowały, iż 3/4 szerokości chodnika nie nadaje się do użytku 

przez pieszych. Obecny stan, powoduje trudności w dotarciu przez mieszkańców do 

przystanku autobusowego mieszczącego się przy w/w ulicy.  

Zbliża się okres wiosenny, rośliny będą się rozwijać i rozrastać, a to z pewnością 

będzie stanowiło coraz większe utrudnienia dla korzystających z komunikacji 

zbiorowej – zarówno z usług MPK Brzesko oraz prywatnych przewoźników, zatem 

należy zapewnić im bezpieczną możliwość dotarcia do przystanku autobusowego. 

 W związku z tym bardzo proszę o interwencję w tej sprawie oraz zgodnie z § 

41 p. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku o pisemną odpowiedź w ciągu 21 dni, 

jakie kroki podjął Pan Burmistrz w powyższym temacie. 

 

2) DOTYCZY: Uporządkowania ulic Mikołaja Kopernika, Ludwika Solskiego i 

Dworcowej oraz chodników wzdłuż tych ulic. 

 W związku z trwającymi pracami remontowymi linii kolejowej Rzeszów – 

Kraków oraz z przebudową wiaduktu kolejowego na ul. Mikołaja Kopernika w Brzesku 

Słotwinie, stan czystości ulic Mikołaja Kopernika, Ludwika Solskiego oraz części ulicy 

Dworcowej oraz chodników wzdłuż tych dróg, powoduje utrudnienia w poruszaniu się 

dla mieszkańców Osiedla Słotwina jak i mieszkańców północnej części gminy 

Brzesko, poruszających się zarówno transportem samochodowym, ale przede 

wszystkim rowerami lub pieszo. Na chodnikach zalega gruba warstwa piachu, który 

po opadach deszczu zamienia się w błoto  

i uniemożliwia bezpieczne poruszanie się chodnikami wzdłuż wyżej wymienionych 

ulic. Dodatkowo chodnik wzdłuż części ulicy Dworcowej /od Dworca PKP do ulicy 

Mikołaja Kopernika/ w dużej części jest zarośnięty przez krzaki przedostające się 

przez ogrodzenie z terenu kolejowego. 

 W związku z powyższym zwracam się do Pana Burmistrza o pomoc  

w wyegzekwowaniu faktu czyszczenia nawierzchni wyżej wymienionych ulic oraz 

chodników wzdłuż tych dróg, od firm wykonujących prace remontowe linii kolejowej 

Rzeszów – Kraków oraz biorących udział w pracach przebudowy wiaduktu na ul. 

Mikołaja Kopernika, oraz pisemną interwencję w tej sprawie u zarządców wyżej 

wymienionych ulic w celu zwiększenia możliwości reakcji powyższego tematu.  

 W związku z tym bardzo proszę o interwencję w tej sprawie oraz zgodnie z § 

41 p. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku o pisemną odpowiedź w ciągu 21 dni, 

jakie kroki podjął Pan Burmistrz w powyższym temacie. Ponadto radny zapytał, czy  

zostało wyegzekwowane od firmy wykonującej ul. Na Górkach wykonanie pasa dla 

pieszych  dla mieszkańców tej ulicy. 
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Radna Maria Kadziołka  

Zgodnie z § 41 ust. 2 załącznika Nr 5 do Statuty Gminy Brzesko niniejszym, składam 

interpelację, dotyczącą ważnych dla mieszkańców naszego miasta, naszej gminy  

spraw. 

1. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż sprawa którą chcę poruszyć nie należy do 

kompetencji Pana Burmistrza, czy naszej Rady Miejskiej, ale ponieważ dotyczy ona 

szerszej grupy osób pozwolę sobie poprosić Pana Burmistrza o interwencję w tej 

sprawie i skierowanie wniosku do odpowiednich służb. 

Niedawno został oddany do użytku północny zjazd z autostrady jednakże 

zapomniano o prawidłowym jego oznakowaniu. Praktycznie na całej trasie począwszy 

od wjazdu na teren Powiatu brzeskiego w miejscowości Górka, poprzez nowo 

wybudowane  ronda w miejscowości Mokrzyska prowadzące do zjazdu na autostradę 

w Brzesku, nie ma żadnych informacji, znaków informujących o tym, że droga ta 

prowadzi do tegoż zjazdu. Szczególnie ważnym jest ustawienie takich znaków 

informacyjnych na północnym rondzie w miejscowości Mokrzyska.  

Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o wystąpienie 

do Zarządcy Drogi, w tym przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich o dokonanie 

przeglądu istniejącego oznakowania i zamontowania stosownych znaków 

informacyjnych.  

 

2. Bardzo proszę o zasypanie piwnicy po usuniętym kiosku przy ul. Kościuszki 

64a oraz wyrównaniu terenu.  

Kilka lat trwała sprawa związana z usunięciem starego, zniszczonego kiosku, gdyż 

spadkobiercy po właścicielu kiosku nie wyrażali żadnej chęci współpracy w tym 

temacie. Po kilku latach udało się problem rozwiązać, jednakże cóż z tego, jak 

wyniknął następny.  Pod kioskiem znajdowała (znajduje) się głęboka piwnica, która 

w obecnej chwili stanowi bardzo duże zagrożenie.  

Mając powyższe na uwadze proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań zmierzających 

do zasypanie tejże piwnicy, wyrównanie i utwardzenie tego terenu, a tym sposobem 

będzie tutaj bezpiecznie oraz będzie możliwe wygospodarowanie kilku miejsc  

parkingowych. 

Radna Ewa Chmielarz  

Interpelacje : 
1. Zwracam się z prośbą o nawiezienie i utwardzenie kamieniem ulicy Stolarskiej 

w Mokrzyskach, ze względu na bardzo duże ubytki i dziury w drodze, bardzo 
trudna jest tam przejezdność. 
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2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wystąpienie do Starostwa Powiatowego z 
następującą sprawą: 
Przy ulicy Wiślanej w Mokrzyskach na wysokości domu Pani Kowal-Humen K., 
poniżej szkoły w stronę Szczurowej ( naprzeciwko przystanku autobusowego) 
zawsze po opadach osuwa się ziemia w rowie. Woda zamula rów i nie ma 
przepustowości. Problem o tyle poważny, gdyż w czasie dużych opadów 
deszczu woda wypływa i podtapia ogrodzenie i posesję.  
Bardzo proszę o pilną interwencję w tej sprawie. 

 

Radny Krzysztof Bogusz  zapytał w temacie utrzymania czystości na terenie 

Gminy Brzesko głównie utrzymanie czystości wokół przystanków autobusowych 

szczególnie w tych miejscach gdzie są prowadzone inwestycje związane z remontem 

linii kolejowej min w Sterkowcu. W Sterkowcu regularnie te firmy remontowe 

dewastują przystanek , przewracana jest wiata przystankowa. Problem ten występuje 

również w miejscowości Wokowice . Wywożona ziemia jest rozwleczona na wszystkie 

miejscowości i problem ten dotyczy nie tylko Sterkowca ale i Szczepanowa. Bardzo 

duże ilości ziemi jest wywożonych co spowodowało iż nowo wyremontowana ulica 

Centralna w Wokowicach jest  zanieczyszczona dość mocno dlatego też mieszkańcy 

proszą o interwencję.Nadszedł czas sprzątania ulic dlatego będzie wdzięczny za 

podjęcie działań w tym temacie.  

 

Ad.4. Informacja z udzielonych odpowiedzi na złożone interpelacje sesyjne 

i międzysesyjne.  

Informacje według załącznika do protokołu złożył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Ojczyk. Nadmienił, iż  został przekroczony termin udzielenia odpowiedzi na 

interpelacje radnego Kolbusza , zapytał  czy w związku z udzielonymi odpowiedziami 

na interpelacje są zapytania radnych?.  

Pytań radnych do informacji brak. 

Ad.5. Zapytania radnych. 

Zapytania złożyli: 

Radny Jarosław Sorys Komisja Gospodarki Finansowej w ślad za wnioskami i 

postulatami prezesów wiejskich klubów sportowych podjęła jednogłośnie wniosek w 

sprawie dofinansowania działalności  tych klubów z przeznaczeniem na utrzymanie i 

konserwacje boisk sportowych. Czy Pan Burmistrz zadecydował w jakiej wysokości 

środki chce  zabezpieczyć  na ten cel?. 
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Radny Krzysztof Bogusz : 

1. Poruszył temat  realizacji przez urząd wniosków i interpelacji radnych, jako 

przykład podał zakup defibrylatora do Urzędu Miejskiego i Starostwa 

Powiatowego. Kwota tego zakupu jest niewielka bo około 5 tysięcy złotych. 

Ten wniosek nie znalazł uznania mimo iż wnioskował o to rok temu i takie 

urządzenie nie zostało zakupione. Jest to temat bardzo ważny bo dotyczy  

osób przebywających w budynku UM lub też w jego najbliższej okolicy. 

Zapytał kiedy ten temat  zostanie ponownie podjęty. 

2. Kiedy zostanie zamieszczona na stronie UM informacja dot. realizacji 

Programu 500 plus jak również kampania informacyjna do rodziców. Radny 

przedstawił w jaki sposób ten program został  rozplakatowany w innych 

gminach. 

Radny Adam Kwaśniak -  na ul. Spółdzielczej na wprost parkingu przy Placu 

Zwycięstwa są zapadliska w chodniku. Zawnioskował by te zapadliska naprawić 

przekładając kostkę ponieważ stanowi to niebezpieczeństwo dla pieszych. 

Radny zawnioskował również o przeprowadzenie przeglądów chodników na terenie 

osiedla Stare Miasto. Jest kilka miejsc newralgicznych jak ul. Kościuszki przy Banku 

Spółdzielczym i ul. Głowackiego gdzie chodniki są uszkodzone. 

Radna Ewa Chmielarz zwróciła się do Burmistrza Brzeska i Starosty Powiatu 

Brzeskiego z zapytaniem dot. Domu Dziecka w Jasieniu. Otrzymaliśmy informacje ,że 

powiat planuje przeniesienie dzieci z DD do  innej placówki w Czchowie lub Łysej 

Górze. Dzieci te już tak zostały skrzywdzone przez los  samym tym iż są w DD. 

Poprosiła Starostę Powiatu Brzeskiego o wyjaśnienia, czy są to tylko plotki , czy już 

fakty. Wiemy iż ten budynek został przeznaczony przez konkretną osobę właśnie na 

ten cel przeszło 70 lat temu więc ma nadzieję, że tak Starostwo Powiatowe jak i 

Rada Powiatu  nie pozwoli by te dzieci rozdzielić i przenieść do innego miejsca .  

Radna poinformowała również Starostę Powiatu Brzeskiego iż w miesiącu 

październiku 2015 roku skierowała do powiatu pismo razem z panem radnym 

Wyczesanym i do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi na swoje zapytanie. 

Pismo dot. remontu ulicy Kościelnej w Mokrzyskach i Szyszko – Bohusza w Buczu , 

czy są jakieś plany odnośnie tej drogi, w chwili kiedy to pismo zostało złożone była to 

droga powiatowa. Rozmawiała na ten temat z Przewodniczącym Rady Powiatu 

jednak do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi dlatego prosi o jej udzielenie. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że po zapytaniach radnych 

zapozna radę z treścią korespondencji jaką posiada dot. ŚDPS w Brzesku. 
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Podziękował Panu Staroście Powiatu Brzeskiego oraz Przewodniczącemu Rady 

Powiatu za obecność na sesji i prosi by po odczytaniu powyższej korespondencji 

odniósł się do pytań radnych z poprzedniej i dzisiejszej sesji. 

Radny Bogusław Babicz   

1. Zapytał w sprawie nowego  oznakowania skrzyżowania ulic Kossaka – Jasna 

w taki sposób by pierwszeństwo było ulicą Wiejską oraz ul. Jasną. Częściowo 

to oznakowanie zostało wykonane ale były uzgodnienia, że tam na tej nowej 

ulicy miały być ustawione znaki stop, a są znaki ustąp pierwszeństwa 

przejazdu. Znaki stop na pewno będą lepsze ponieważ zapewne będą 

wpływać na świadomość kierowców i zwracają uwagę na to iż ul. Wiejska jest 

ulica główną.  To samo jest przy ul.Jasnej ( skrzyżowanie z Kossaka) do tej 

pory nie wymieniono jeszcze znaków , a ta ul. Ma być również ulicą główną. 

Radny uważa iż na tych dwóch ulicach podporządkowanych winny być 

ustawione znaki stop. 

2. Zapytał w temacie starego zniszczonego budynku przy ul. Czarnowiejskiej za 

cmentarzem. Radny  poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi odnośnie 

stanu prawnego tej nieruchomości. Jeżeli sprawy własnościowe zostaną 

uregulowane to ten budynek należy wyburzyć ponieważ stanowi zagrożenie.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  

1. Zapytał, czy od ostatniej sesji pojawiły się nowe informacje związane z 

wyjazdem z browaru na brzeską obwodnicę. Czy władze browaru podejmują 

jakieś działania w celu zminimalizowania  dość uciążliwego ruchu przy ul. 

Browarnej . Zaczyna się sezon, ruch jest coraz większy i  wjeżdżające tiry 

zajeżdżają chodniki , parkują na wysokości sklepu przy ul. Browarnej  , na 

wysokości mostu przy Uszwicy. Są tam  nagminnie łamane przepisy ponieważ 

tak droga jak i wyjazd z browaru nie są dostosowane do takiego ciężkiego 

taboru. To co się tam dzieje jest nie do przyjęcia i prosi o ponowne 

wystąpienie by przedstawiciele browaru wywiązali się z deklaracji złożonych 

przed 21 laty i ostatecznie zaczęli projektować wyjazd na obwodnice brzeską. 

W innym przypadku wnosi o ograniczenie tam tonażu bo tak być nie może bo 

inaczej minie kolejnych 20 lat. 

2. Przewodniczący przypomniał, że w roku 2012 podjęta została uchwała w 

sprawie programu wieloletniego budownictwa mieszkaniowego. W tej 

uchwale zostały zawarte zasady waloryzacji czynszów. Mieszkańcy bloków 

komunalnych otrzymują na podstawie zarządzenia burmistrza i na podstawie 

tej uchwały waloryzacje stawek za czynsz. W przeciągu dwóch lat te stawki 
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zgodnie z tym co zadeklarowali mu mieszkańcy wynosiły 1,50 zł, a w chwili 

obecnej wynoszą 2,50 zł  i jest to o 70 % więcej. Nie byłoby w tym nic 

dziwnego gdyby nie fakt, że mamy aktualnie deflację , a w ostatnich latach 

mieliśmy minimalną inflację. W kontekście braku np. podwyżek stawek za 

wodę, stawek podatku od nieruchomości wydaje się iż właściwe służby UM 

winny dokonać przeglądu i przygotowały zmiany weryfikujące wzrost stawek 

za czynsz ponieważ jest on niewspółmierny do stawek podawanych przez 

GUS.  Zgłaszali się do niego mieszkańcy by to uregulować i dostosować  do 

tego co aktualnie mamy. Jego wniosek to dokonać przeglądu  programu 

wieloletniego i tak go dostosować by nie było tak dużych dysproporcji. 

3. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do starosty w sprawie ul. G. Okocimskich 

by poprosić administratora tej drogi  o wycięcie krzaków przy tej drodze 

ponieważ  występuje tam zagrożenie dla ruchu  przez sarny , siedzące tam w 

tych krzakach i w związku z tym występują częste ich potrącenia przez 

kierowców. 

4. Zapytanie dot. DD w Jasieniu i SDPS w Brzesku.  

Przewodniczący odczytał treść pisma jakie otrzymała Rada Miejska od  

pracowników  SDPS w Brzesku i propozycji przeniesienia ośrodka  do Łysej 

Góry oraz pismo Burmistrza Brzeska do Starosty Powiatu Brzeskiego o 

podjęcie wszelkich możliwych działań prowadzących do pozostawienia SDSP 

w Brzesku.  

W tym momencie głos zabrał Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa, 

który odpowiedział na zapytania radnych w temacie propozycji powiatu  przeniesienia 

DD w Jasieniu  i SDSP w Brzesku. W swojej wypowiedzi pan Starosta odniósł się do 

treści przesłanego do Rady Miejskiej pisma pracowników SDSP w Brzesku, które nie 

należy do kompetencji Rady Miejskiej w Brzesku, a samo pismo nie wyjaśnia tylko 

zaciemnia cała sytuację. 

W całej tej kwestii nie zostały podjęte żadne decyzje nie było to przedmiotem obrad 

ani komisji ani Rady Powiatu Brzeskiego była to tylko i wyłącznie sama koncepcja, 

którą  wyjaśni. Zarówno pierwsze pismo jak i drugie bardzo mocno rozmija się z 

prawdą.  Faktem jest iż jest koncepcja, która zakłada rozwój naszych instytucji. 

Starosta przybliżył jakie jednostki mieszczą się w budynku starego szpitala w 

Brzesku. Od dłuższego czasu jest sytuacja , że drastycznie brakuje miejsc w PPZOL i 

mimo tego, że są dwa takie oddziały opiekuńcze to  miejsc brakuje. Od dwóch lat 

rozmawiamy o tym jak tą sytuację zmienić. Pierwsza koncepcja zakładała rozbudowę 

PP ZOL po to by zwiększyć ilość łóżek, ale okazała się bardzo trudna i niemożliwa do 
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wykonania i bardzo kosztowna. W związku z tym w porozumienie z dyrektorem PP 

ZOL i panią dyrektor szpitala , która też zgłaszała takie problemy  postanowiliśmy 

zwiększyć ilość miejsc w PPZOL poprzez przeniesienie SDSP. W wyniku tej zmiany 

otrzymujemy dodatkowe miejsce na uruchomienie w komfortowych warunkach 

kolejnych 21 łóżek co rozwiązałoby ten wielki problem ludzi bardzo terminalnie 

chorych oraz dodatkowo  kilka osób znajdzie prace. SDSP który tam działa liczy  45 

osób , jest to trochę poniżej granicy opłacalności bo ustawa mówi iż taki dom może 

liczyć maksymalnie 60 osób. W tej lokalizacji nie ma możliwości zwiększenia dla tych 

osób niepełnosprawnych tej liczby,  w związku z tym koncepcja zakłada nie tylko 

stworzenie miejsc dla ludzi chorych ale również przeniesienie SDSP do takiej 

lokalizacji, która pozwoliłaby na jego rozwój , a oprócz tych 45 osób są jeszcze osoby 

oczekujące by znaleźć miejsc w takiej placówce  i trudno im odmówić takiego prawa. 

W związku z tym jest koncepcja by  SDSP zafunkcjonował na piętrze  wolnej szkoły 

ponadgimnazjalnej w Łysej Górze gdzie ta powierzchnia jest dwukrotnie większa niż 

w chwili obecnej  co pozwoli zwiększyć liczbę tych osób o 15 i 3 miejsca pracy dla 

osób opiekujących się nimi. Ta koncepcja  nie została jeszcze wprowadzona w życie 

bo zależy od wielu czynników i nie wiadomo, czy w ogóle uda się tego dokonać. 

Zakłada 21 miejsc dla ludzi chorych i kilka miejsc pracy i 15 miejsc dla osób 

niepełnosprawnych i kilka miejsc pracy. Droga do tego jest dość odległa ponieważ 

temat nie został jeszcze przedyskutowany i zatwierdzony przez komisje i Radę 

Powiatu. By umieść ten dom w nowej lokalizacji będzie musiała zostać wybudowana 

winda bo nie może być barier architektonicznych. Jest już projekt i pozwolenie na 

budowę jednak wszystko okaże się, czy otrzymamy dofinansowanie Z PEFRON do tej 

inwestycji i są to czynniki, które będą decydowały, czy następne kroki związane z    

realizacją tej koncepcji  ogóle zostaną podjęte.  Następnie  Pan Starosta przedstawił 

zagadnienia dot. dowożenia uczestników  SDSP i podjętych  w tym temacie rozmów z 

ich opiekunami oraz jakie obowiązują w tym zakresie przepisy związane z 

dowożeniem uczestników na zajęcia i  dopłaty powiatu    do jego funkcjonowania. To 

pokazuje jak  ważne są osoby niepełnosprawne i by  bezpiecznie i komfortowo 

dowieść tych uczestników na zajęcia.  Ma nadzieję, że radni zrozumią ideę powiatu w 

tym temacie, że są to plany na przyszłość i  jaki chcemy tym osiągnąć efekt. 

Informacja o przeniesieniu Domu Dziecka bierze się z faktu iż wchodzi w życie nowa 

ustawa, która obliguje nas do takiej organizacji placówki  opiekuńczej by taki dom nie 

liczył więcej niż 14 osób. W tym momencie w DD w Jasieniu jest ponad 30 osób , 

najbliższe 3 lata są okresem przejściowym więc mamy czas ale nie możemy czekać 

do ostatniej chwili i powoli szukamy lokalizacji tak by zgodnie z ustawą utworzyć dwa 

domy po 14 osób . Na pewno nie stanie się to zaraz  ale na pewno w ciągu 3 lat 

musimy się dostosować do  zmieniających się przepisów. 
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Radna Ewa Chmielarz – zapytała, jeżeli grupa osób w DD nie może być  większa 

niż 14 osób to znaczy iż w tym domu pozostanie te 14 osób ?. 

Pan Starosta Andrzej Potępa odpowiedział, jest to budynek  dawnego dworu, jest 

on bardzo kosztowny w utrzymaniu przy tej ilości dzieci. Jeśli będziemy tworzyć domy 

14 osobowe to na pewno nie w tej lokalizacji bo są kłopoty z jego utrzymaniem 

nawet przy 30 dzieciach i większej dotacji. Samo otoczenie DD jest dosyć spore i jego 

utrzymanie i opłaty również.  

Radna Ewa Chmielarz – zapytała, czyli państwo planujecie sprzedać ten budynek?, 

ponadto radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na złożoną w roku ubiegłym 

interpelację. 

Pan Starosta Andrzej Potępa odpowiedział , zgodnie z ustawą musimy utworzyć 2 

domy po 14 osób , a o tym co tam będzie zdecyduje Rada Powiatu. 

Radny Bogusław Babicz – zapytał w temacie budynków , które zajmuje PPZOL, 

czy znajduje się również w tym drugim budynku  od ulicy Ogrodowej, w jaki sposób 

ten budynek jest wykorzystywany. 

Pan Starosta Andrzej Potępa odpowiedział w jaki sposób ten budynek jest 

obecnie zagospodarowany i zostanie zaadoptowany również na potrzeby PPZOL i w 

jakim  zakresie. 

Radna Ewa Chmielarz zapytała, jakie powiat planuje remonty dróg powiatowych 

na terenie Gminy Brzesko w roku 2016. 

Starosta Andrzej Potępa odpowiedział iż informacje – opracowania w tym temacie 

znajdują się na stronie internetowej Powiatu Brzeskiego gdzie widać iż priorytetem w 

obecnej kadencji są drogi. Pan Starosta przedstawił założenia powiatu w tym 

temacie. W Gminie Brzesko dróg i chodników powstaje dużo i w tym roku będzie 

podobnie. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  odniósł się w swojej wypowiedzi do tematu 

propozycji przeniesienia SDPS do Łysej Góry  i rozbudowy istniejącego hospicjum jak 

również podjęcie działań i utworzyć kolejny SDPS np. w Łysej Górze. Poprosił o 

ponowne przemyślenie tematu i wybranie odpowiedniego rozwiązania. Czterdzieści 

procent powiatu to mieszkańcy Gminy Brzesko i taka jednostka powinna  powstać 

tym bardziej , że gmina czyni inne starania by taki obiekt z opieką nad chorymi 

powstał. Burmistrz zaapelował do Starosty Powiatu by  tą propozycję jeszcze 

ponownie przemyśleć bo takie rozwiązania byłyby najbardziej optymalne. 
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Starosta Andrzej Potępa odpowiedział SDSP jest taką instytucją, którą może 

poprowadzić każda jednostka st. może również gmina. Jeżeli jest wolny lokal na 

terenie miasta należący do gminy to byłoby to najlepsze rozwiązanie i wówczas 

zarówno gmina jak i powiat mogliby taką jednostkę prowadzić. Budynek sanepidu 

jest własnością Skarbu państwa  i nie nadaje się na takie zagospodarowanie. Mówił 

to już wcześniej, że w całej tej sprawie chodzi głównie o Hospicjum i  ZOL natomiast 

nie podlega żadnej wątpliwości, że  w tej lokalizacji osoby niepełnosprawne  z SDSP 

mogły być w środku ponieważ brak jest tam ogrodu i możliwości wyjścia. W 

zaproponowanej lokalizacji wszystko to mają łącznie z możliwością rozwoju. 

Środowiskowe  Domy Samopomocy są finansowane ze środków wojewody  i  tam 

również złożyliśmy odpowiednie wnioski. Pan Wojewoda niezbyt chętnie zgadza się 

na uruchomienie placówki tego typu bo jest bardzo kosztowna i odpowiedź jaką 

uzyskał  to raczej jest wątpliwe utworzenie nowej placówki tego typu. Ponadto pan 

starosta odniósł się do tematu aplikowania o środki pomocowe na ten cel. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił  władze powiatu o  przemyślenie 

tematu i propozycji  innej lokalizacji dla SDPS w Brzesku. 

Starosta Andrzej Potępa odpowiedział i poprosił by nie podnosić argumentu, że 

odległość jest barierą – podał przykład odległości w ościennych gminach. Odbyło się 

spotkanie z opiekunami    osób niepełnosprawnych w tej sprawie i na 45 osób tylko 5 

ma jakiekolwiek wątpliwości w tym 2 osoby z przyczyn  zdrowotnych ale dla tych 

osób będziemy mieli propozycje na miejscu. Ponadto starosta odpowiedział  na 

zapytanie radnego Ojczyka w temacie  terminu przeniesienia siedziby policji do 

nowego budynku. 

Radny Bogusław Babicz – zapytał w temacie dróg i chodników , kontynuację 

budowy chodnika przy ul. Leśnej , czy w planach powiatu na ten rok ta budowa 

chodnika została  ujęta na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską aż do ul. Gajowej 

bo tego chodnika tam brakuje. 

Starosta Andrzej Potępa odpowiedział, projekt chodnika jest wykonany i złożony 

wniosek do RPO jako połączenie dróg powiatowych z węzłem TNT. Pierwsze 

rozstrzygniecie jest negatywne ale w najbliższym czasie  będziemy ponownie składać 

ten wniosek bo zmieniły się zasady przygotowywania wniosków. Po 16 kwietnia 

będziemy mieli informacje  kiedy można będzie składać wnioski i kiedy zostaną 

rozstrzygnięte i ten chodnik w tym projekcie jest ujęty. 

Sołtys Marian Czarnik  zawnioskował o budowę chodnika przy ul. Dworskiej w 

Wokowicach. Odcinek tej ulicy od szkoły do  nowego osiedla jest bardzo 
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niebezpieczny  jest tam ogromne natężenie ruchu , dlatego jest to tak ważne dla 

mieszkańców Wokowic. 

Starosta Andrzej Potępa przypomniał w jaki sposób budowane są drogi i chodniki 

powiatowe przy udziale gminy. Mimo iż zostały wskazane na ten rok dwie lokalizacje 

chodników ten chodnik w Wokowicach w tym roku w związku z tym iż jest tam 

bardzo duże niebezpieczeństwo jak również niebezpieczeństwo utraty decyzji na 

budowę , która się kończy w tym roku zostanie w 100 % wykonany z pieniędzy 

powiatu. 

Starosta podziękował za zaproszenie na sesję i dyskusję. 

Ad.6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Radna Barbara Borowiecka  przewodnicząca zarządu Osiedla Kopaliny – 

Jagiełły przypomniała, że na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 5 stycznia br. 

komisja zapoznała się z pismem PINB w Brzesku z dnia 23 grudnia 2015 roku  w 

sprawie uciążliwości i gabarytów oraz intensywności reklamy świetlnej na budynku 

przy ul. Sienkiewicza , a także z opinią prawną w tym temacie. Komisja wysłuchała 

wyjaśnień Pana Kierownika i podjęto wniosek o wnikliwe rozpatrzenie protestu 

mieszkańców. Termin wygaśnięcia decyzji upłynął w dniu 25 marca br. Radna 

zapytała, czy Firma Lecticko zwróciła się ponownie o wydanie decyzji , a jeżeli tak to 

kiedy oraz czy pan burmistrz wziął pod uwagę protesty mieszkańców podczas 

ponownego udzielania decyzji. 

Radny Marcin Ciurej przewodniczący Zarządu osiedla Słotwina zapytał w 

temacie interpelacji złożonej w dniu 30 listopada ubiegłego roku w sprawie skupu 

złomu na ul. Dworcowej. Posiada informacje od Burmistrza, że odbyło się spotkanie 

w tej sprawie i pan burmistrz przedstawił swoje oczekiwania jakie ma gmina dot. 

możliwości wykonania tam parkingu. Czy w terminach późniejszych odbywały się 

takie spotkania i jak wygląda sytuacja dot. tego miejsca. 

Pan Marek Serwin Przewodniczący Zarządu Osiedla Okocimskie – 

1. Zapytał, czy istnieje możliwość podjęcia działań w celu zabezpieczenia 

zniszczonego muru przy wejściu do parku  od strony ul. Mickiewicza. W chwili 

obecnej mur zagraża bezpieczeństwu przechodniów.  

2. Zabezpieczyć należy  kilkanaście studzienek kanalizacyjnych na Pomianowskim 

Stoku ponieważ zostały skradzione włazy od studzienek i zagrażają 

bezpieczeństwu mieszkańców i zwierząt.    
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  w obradach sesji  uczestniczą przedstawiciele 

organizacji sportowych, którym w chwili obecnej udzieli głosu . Zgodnie z dyskusją 

jaka odbyła się na jednej z poprzednich sesji w sprawie OKS  poprosi nowego 

prezesa OKS o przedstawienie sytuacji klubu i poinformowanie  radnych jak ta 

sytuacja w OKS w chwili obecnej wygląda. Ponadto głos zabiorą przedstawiciele LKS. 

W tym momencie głos zabrał  Prezes OKS Pan Maciej Pytka. 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowni Radni, 

Nazywam się Maciej Pytka. Od lutego jestem nowym prezesem Okocimskiego Klubu 

Sportowego. Jeszcze 2 miesiące temu mało kto wierzył, że ten klub, z ponad 80-

letnią tradycją będzie nadal funkcjonował. Zawisło nad nim realne widmo likwidacji. 

A jednak, znalazła się grupa społeczników. Dokooptowano nowych członków zarządu. 

Są to młodzi ludzie, pełni zapału i chęci do pracy, którzy chcą działać na rzecz 

naszego klubu. A co najważniejsze wszyscy robią to społecznie nie pobierając 

żadnego, nawet najmniejszego wynagrodzenia. 

Nie jest tajemnicą, że stan finansów Okocimskiego Klubu Sportowego w dalszym 

ciągu jest tragiczny. Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosiło ponad 900 tysięcy 

złotych. Opracowaliśmy jednak program restrukturyzacji i oddłużenia klubu, który 

przewiduje całkowite zredukowanie zadłużenia w ciągu kilku najbliższych lat. Jest to 

naszym zdaniem perspektywa jak najbardziej realna biorąc pod uwagę fakt, że w 

międzyczasie klub zawarł z byłymi zawodnikami i podmiotami szereg ugód 

pozwalających na spłatę zobowiązań w znacznie późniejszym okresie. Warto również 

dodać, że zatrudnienie administracji klubowej zostało zredukowane do niezbędnego 

minimum. Cały czas prowadzimy także zaawansowane rozmowy z potencjalnymi 

sponsorami i lada dzień podpiszemy umowę ze sponsorem generalnym. 

Z przyczyn organizacyjno-finansowych zarząd musiał podjąć trudną decyzję o 

wycofaniu drużyny seniorów z rozgrywek II ligi. Od tej pory pierwszą drużynę 

Okocimskiego stanowią zawodnicy rezerw, którzy z powodzeniem występują w V 

lidze. Są to praktycznie sami wychowankowie naszego klubu, a ich średnia wieku nie 

przekracza 20 lat. Jesteśmy w tym momencie najmłodszym zespołem na tym 

szczeblu rozgrywkowym. Wszyscy grają na zasadach amatorskich i żaden z piłkarzy 

nie pobiera ani złotówki z tytułu uprawiania piłki nożnej. Cieszy nas fakt, że 

frekwencja na meczach rozgrywanych w Brzesku jest porównywalna do tej z okresu 

gry w II lidze, a na stadion przychodzą całe rodziny, znajomi, przyjaciele by z trybun 

dopingować młodych piłkarzy naszego klubu. Warto dodać, że w tym trudnym 

okresie udało nam się namówić do pracy w Okocimskim trenera Leszka 
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Kraczkiewicza. Osobę bardzo dobrze znaną w światku piłkarskim, z bogatym 

życiorysem zawodniczym (blisko 200 spotkań rozegranych w Ekstraklasie w barwach 

Hutnika Kraków i Górnika Zabrze) oraz z doświadczeniem w pracy z młodzieżą. To 

właśnie praca z młodzieżą pozostaje niezmiennie priorytetem Okocimskiego Klubu 

Sportowego. W OKS-ie zrzeszamy blisko 150 osób. Prowadzimy szkolenie we 

wszystkich grupach wiekowych począwszy od skrzatów, czyli dzieci w wieku 4-5 lat 

aż do seniorów. Jesteśmy pod tym względem bez wątpienia klubem wiodącym biorąc 

pod uwagę cały powiat brzeski, a w dalszym ciągu Okocimski pozostaje sportową 

wizytówką Brzeska. Zawodnicy naszego klubu aktywnie uczestniczą w rozgrywkach 

ligowych oraz turniejach halowych. Dla przykładu w zakończonych niedawno 

zmaganiach w tarnowskiej lidze halowej drużyna młodzików zajęła 1 miejsce i 

wywalczyła awans do mistrzostw Małopolski, gdzie po wyrównanej walce zajęła 

wysokie 5 miejsce. Warto dodać, że w ostatnich dniach podjęliśmy konkretne 

rozmowy z jednym z klubów Ekstraklasy z terenu Małopolski na temat współpracy w 

kwestii szkolenia młodzieży. Wiele wskazuje na to, że już niebawem Okocimski stanie 

się klubem satelickim, co w praktyce oznaczać będzie wsparcie dla OKS-u i 

podniesienie jakości szkolenia młodych piłkarzy, a w dalszej perspektywie 

umożliwienie tym najzdolniejszym przejście do klubu z wyższej półki. W imieniu 

zarządu klubu i swoim własnym chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 

zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście. Mam tu oczywiście na myśli kwotę gminnej 

dotacji jaka została przyznana Okocimskiemu z tytułu upowszechniania kultury 

fizycznej. Mogę Państwa zapewnić, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana, a 

my za rok z czystym sumieniem będziemy mogli stwierdzić, że nie zawiedliśmy 

Państwa zaufania. 

W nawiązaniu do wystąpienia Prezesa OKS w dyskusji radni zadawali pytanie dot. 

min. ilości drużyn , prowadzonych zajęć sportowych i wieku zawodników w 

poszczególnych  grupach sportowych. Na zapytanie radnego Góra pan Prezes OKS  

wyjaśnił iż w chwili obecnej z zajęciach sportowych uczestniczy około 150 osób z 

czego tylko 5 osób jest starszych. 

Następnie głos zabrał przedstawiciel LKS w Gminie Brzesko Prezes Olimpia Bucze 

Pan Czesław Borowiec, który wypowiedział się w temacie  podziału środków  

gminnej dotacji jaka została przyznana OKS z tytułu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. Pan Borowiec wyraził swoje niezadowolenie z tytułu unieważnienia 

pierwszego konkursu na wsparcie zadań jw. oraz z podziału tych środków  na 

działalność LKS  stwierdził, że  podział środków nie został sprawiedliwie dokonany , 

przybliżył dlaczego tak się stało ( całość wystąpienia stanowi zał. do protokołu płyta 

CD). 
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę Panu Borowcowi, że obrady 

sesji są nagrywane dlatego winien mieć tego świadomość i by nie  mijał się z faktami 

i nie pomawiał innych.  

Pan Czesław Borowiec odpowiedział, że z faktami nie mija się jednak ten podział 

środków finansowych na działalność stowarzyszeń sportowych nie podoba mu się. 

Nie uważa iż kwota 400 tysięcy złotych jest mała , ale podział środków został 

niesprawiedliwie dokonany przybliżył dlaczego. Pięć głównych ośrodków 

wywodzących się ze środowiska wiejskiego otrzymało dotacji 120 tysięcy złotych, a 

OKS otrzymał 116 tysięcy złotych dotacji. Zwrócił uwagę w jaki sposób ten podział 

winien się odbywać. Drużyny LKS rozgrywają rocznie około 300 meczy i w tych 

meczach udział bierze około 4, 5 tysiąca zawodników co daje średnio 400 złotych na 

mecz , natomiast OKS przeliczając przyznaną dotację kwoty 116 tysięcy złotych na 

ilość rozegranych meczy w ciągu roku  daje kwotę ponad 1300 złotych na jeden 

mecz i tutaj jest ta niesprawiedliwość. LKS Bucze otrzymała 27 tysięcy   złotych  jest 

to kwota nie wystarczająca  i nieporównywalnie niesprawiedliwa do dotacji jaką 

otrzymał Klub OKS Brzesko. Pan Borowiec przybliżył na co te przyznane środki można 

przeznaczyć. Klub mam dwie drużyny - trampkarze i juniorów starszych  , jeśli OKS 

tak się chwali to oni również mają tylko dwie drużyny juniorów młodszych i 

młodzików bo wycofali z rozgrywek drużynę trampkarzy. Takiej niesprawiedliwości 

nie może być i nie może tak trwać.  Pełni funkcje prezesa LKS Bucze Olimpia od 20 

lat i w ciągu jednego roku dokłada do jego funkcjonowania kwotę większą niż 5 

tysięcy złotych to w przeciągu lat dołożył prawie 100 tysięcy złotych , więc pyta, 

który z członków Zarządu OKS zobowiąże się i z własnych pieniędzy dołoży przez 20 

lat kwotę 100 tysięcy złotych ?. 

Jeśli nie byłoby na wsi tych działaczy społecznych to tego wiejskiego sportu by w 

ogóle nie było , taki stan nie może trwać dlatego podjął tą walkę w imieniu klubów 

wiejskich. Każdy ma  prawo mówić prawdę nawet tą gorzką prawdę i nie można w 

ten sposób postępować.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  poprosił o podanie dokładnie ile Pan Prezes 

Borowiec ma ilościowo zawodników do 18 roku życia poza seniorami i osobami 

dorosłymi. Te środki mają być przeznaczone głównie na krzewienie sportu wśród 

dzieci i młodzieży. Nie jest dla niego wykładnikiem, czy dana drużyna została 

zgłoszona do takiej,  a nie innej ligi bo wszystkich nie da się zgłaszać chociażby ze 

względu na koszty o których pan wspomniał . Interesuje go ile dzieci i młodzieży do 

18 tego roku życia jest w klubie OLIMPIA Bucze.  

Pan Czesław Borowiec odpowiedział, jeżeli pan przewodniczący  znajdzie środki 

finansowe na zatrudnienie trenerów do drużyn młodzieżowych to też będzie miał 100 
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osób.  Z całą odpowiedzialnością odpowiada, że jest to około 60 dzieci. Treningi 

prowadzone są społecznie z osobami posiadającymi do tego odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje. Pan Prezes zwrócił również uwagę na fakt iż OKS pobiera 

opłaty od  trenujących dzieci 700 zł , korzystają z tego dzieci i rodzice , których na to 

stać. Poprosił o informacje, czy OKS wykazał ten fakt w ofercie bo widział tą ofertę i 

jest tam zerowa kwota wykazana. W przypadku jego klubu jest zawarta informacja w 

ofercie, że w ramach  składanej oferty nie przewidujemy pobierania opłat od 

adresatów zadania i pod tym jako prezes się podpisał bo nie pobieramy opłat. 

Następnie Pan prezes chciał przedstawić osiągnięcia LKS Bucze jednak Pan 

Przewodniczący RM nie wyraził na to zgody.   

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  - przekazał pan prezes istotne sprawy , że jest 

niezadowolony i jest to niesprawiedliwy podział środków finansowych. Jest otwarty 

na dyskusje nad nowymi regulacjami , nad nowym regulaminem i uważa że środki 

powinny zostać przeznaczone dla dzieci do 18 roku życia w szerokim zakresie 

krzewienia kultury fizycznej i sportu. Życie pokazało nam, iż pójście w takie typowe 

zawodowstwo jakie mieliśmy dotychczas nie sprawdziło się . Poproszę 

przewodniczącego komisji Oświaty, aby w najbliższym czasie zaplanował na komisji 

dyskusję w tym temacie przy udziale zainteresowanych stron.  

Pan Czesław Borowiec przedstawił  osiągnięcia młodzieży LKS Olimpia Bucze od 

2009 roku i karą za te osiągniecia jest taka niska dotacja.  

Radna Ewa Chmielarz przypomniała, że brała udział w posiedzeniu komisji 

rozdzielającej środki finansowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych i w 100 

procentach zgadza się z Panem Prezesem Borowcem jeśli chodzi o dofinansowanie 

stowarzyszeń. Zawsze co roku o dofinansowanie stara się 25 stowarzyszeń. Zawsze 

wspieraliśmy OKS, który nie może poszczycić się sukcesami w gospodarowaniu 

środkami finansowymi tak własnymi jak i z dotacji i wszyscy wiemy jakie OKS ma 

problemy finansowe. Myśli iż Komisja rozdzielająca te dotacje  dlatego przydzieliła 

środki dla OKS by dać mu ostatnią szansę. Radna zwróciła się do nowego prezesa 

OKS – to jest ostatnia szansa i pomoc z Gminy. Co roku mieliście bardzo duże 

przyznawane dotacje w stosunku do innych stowarzyszeń, gdzie na równym poziomie 

dzieci trenują. Dlatego ma nadzieję, że pan prezes wykorzysta tą szanse i jej nie 

zmarnuje. Na pewno należy  dokonać zmian w regulaminie i ma nadzieję ,że pan 

burmistrz się nad tym pochyli. Myśli iż pan prezes Olimpii Bucze nadal będzie 

wspierał klub i stowarzyszenie i dalej pomagał. 

Radny Stanisław Góra  stwierdził po wystąpieniu  Prezesa OLIMPIA BUCZE, że 

problem jest . Należy odbyć spotkanie robocze w tym temacie  wysłuchać  uwag 

przedstawicieli LKS i stowarzyszeń  w zakresie propozycji podziału środków 
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finansowych w rzeczywistym odzwierciedleniu nakładów i pracy  i może wówczas 

inaczej będziemy podchodzić do tych spraw.  

Radny  Bogusław Babicz –  przypomniał, że również uczestniczył w tej komisji, 

niełatwo było rozdzielić te środki bo ofert było więcej , a pieniędzy tyle samo. Po 

komisji nasuwają się pewne wnioski co do  samej komisji jak i regulaminu i należy 

tutaj wprowadzić pewne zmiany, taki był również wniosek komisji Oświaty , że skład 

tej komisji powinien być bardziej reprezentatywny. W składzie komisji było obecnie 9 

radnych , jest to zdecydowanie za dużo. Nie jest rolą radnych oceniać wnioski 

składane przez poszczególne kluby i stowarzyszenia. Winna to być komisja 

przejrzysta, merytoryczna , w składzie komisji winien znaleźć się przedstawiciel 

klubów , oraz nanieść zmiany w regulaminie np. przypadków unieważnienia 

konkursów, by było to jasne i przejrzyste. Należy dać  również szanse OKS , pan 

prezes złożył deklaracje , że klub będzie pracował z młodzieżą więc środki zostaną 

dobrze zagospodarowane. Ponadto radny poprosił prezesa OKS o  przedstawienie 

informacji , czy klub planuje uruchomienie innych sekcji sportowych bo jak na razie 

skupia się tylko na piłce nożnej. Komisja Oświaty  jak najbardziej zajmie się 

rozpatrzeniem wniosku pana przewodniczącego.  

Radny Krzysztof Stępak poinformował, że też był członkiem tej komisji i chciał 

tylko wszystkim uświadomić , że kwota o jaką starały się kluby była 3 razy większa. 

Wymagajmy  od klubów rzetelności w pisaniu tych wniosków bo jest  do podziału 

tylko kwota 400 tysięcy złotych. Nie należy podawać kwot z „ kosmosu” i liczyć na to  

że się uda. 

Radna Anna Lubowiecka odniosła się w swojej wypowiedzi do przedmówcy. 

Stwierdziła, że osoby pracujące w klubie doskonale wiedzą jakie są koszty tej 

działalności więc nie przypuszcza by były to jakieś kwoty z „ kosmosu”. Przeliczają 

każdą złotówkę ,   nikt tych kosztów nie naciąga tylko przedstawia realne potrzeby. 

Głos zabrał Prezes OKS – odpowiedział, że OKS nie zamyka się tylko na piłkę 

nożną , w dalszej działalności chcielibyśmy nawiązać do tradycji i wskrzesić sekcje 

piłki siatkowej pod nazwą Okocimskiego  Klubu Sportowego. 

Jako OKS nie zamykamy się na dyskusje z innymi klubami , jesteśmy otwarci na 

wszelkiego rodzaju spotkania i bardzo chętnie takie spotkanie zorganizujemy bądź 

będziemy w nich uczestniczyć. Nawiązując do wypowiedzi pana Borowca informuje, 

że OKS złożył kompletna ofertę i nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Drużyna 

trampkarzy została wycofana, ale nie ze względów finansowych tylko czysto 

sportowych.  
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Burmistrz Grzegorz Wawryka- poinformował, że bardzo sobie ceni działalność  

pana Prezesa Borowca bo jest społecznikiem i bardzo dużo czasu poświęca na 

działalność społeczną. Następnie Burmistrz odniósł się do zarzutów przedstawionych 

przez pana Borowca dot. unieważnionego konkursu ofert, składu komisji opiniującej 

wnioski. Kwota przeznaczona jest dosyć wysoka, kilka lat temu został zmieniony 

również regulamin co powoduje , że dużo łatwiej jest spełnić określone kryteria. Były 

organizowane również szkolenia jak przygotowywać wnioski i jak rozliczać , jeśli jest 

taka wola niech komisja Oświaty włączy się do prac nad takim regulaminem jest 

otwarty na takie działania. Oprócz środków, które  przeznaczamy na działalność 

sportową sporo środków jest przeznaczonych na inwestycje – przybliżył których to 

inwestycji dotyczy. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – ustosunkował się do dyskusji – stwierdził , 

że komisja opiniowała wnioski, gdzie w niektórych wnioskach podane kwoty były nie 

z „ sufitu” tylko z „ kosmosu” i jeżeli będzie tworzony ten nowy regulamin to uważa, 

iż winny być dofinansowywane działania gdzie jest udokumentowane uczestnictwo 

dzieci i młodzieży poniżej 18 tego roku życia. Panowie z LKS też powinni się uderzyć 

w serca. W swoich wnioskach składanych pokazywaliście drużyny seniorskie , osób 

dorosłych, które w jego odczuciu nie powinny być dofinansowane.  

Ad.7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji. 

Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji: 

 Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji- 
złożył Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz. 

 Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa- 
złożył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak. 

 Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka, 
 Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji Jarosław 

Sorys.  
 Komisja Oświaty Kultury i Sportu- złożył sprawozdanie Przewodniczący 

Komisji Bogusław Babicz.  
 Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny- złożył Radny Adam 

Smołucha. Radny przypomniał wniosek komisji jw. dot. wydawanych  
zezwoleń alkoholowych na sprzedaż napojów alkoholowych, który został 
przegłosowany na komisji zdrowia pozytywnie,   nawiązał do dyskusji jaka 
odbyła się na posiedzeniu komisji  Gospodarki Finansowej w tym temacie, 
gdzie przewodniczący tej komisji zwracał uwagę na to iż problem przeniesienia 
tych koncesji był już omawiany wcześniej i zostały  podjęte ustalenia w tej 
kwestii. Kilka miesięcy temu ten problem był omawiany  na komisji finansowej 
gdzie  komisja jednoznacznie  wypowiadała się przeciwko zwiększaniu tej ilości 
koncesji dla punktów sprzedaży detalicznej alkoholu. Ten temat był również 
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podnoszony przez innych radnych i  jako przewodniczący komisji zdrowia 
ponownie przemyślał ten temat i zrewidował swoje stanowisko w tej kwestii. 
Opierając się na argumentach przedstawionych przez innych radnych jak 
również na informacjach, które są ogólnie dostępne, gdzie zwraca się uwagę iż 
jednym z głównych przyczyn propagowania alkoholu i uzależnienie od niego 
jest  łatwa dostępność do niego poprzez bardzo dużą sieć punktów sprzedaży 
alkoholu w Polsce i Polska jest wskazywana jako kraj  gdzie ta ilość punktów 
sprzedaży jest największa w Europie. W związku z tym informuje iż pomimo 
tego iż opinia komisji zdrowia była pozytywna zmienił swój pogląd na tą 
kwestię uważa, że działania rady i radnych powinny pójść  w przeciwnym 
kierunku tj. ograniczania ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie naszej 
gminy.  

Informacje przedstawione przez przewodniczących komisji zawarte 
zostały w protokołach i wnioskach z posiedzeń poszczególnych 
komisji. 

 

Ad.8. Pisemne sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od 

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie Burmistrza Brzeska radni otrzymali w materiałach  wersji papierowej. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania. 

Radna Ewa Chmielarz zapytała: 

 w temacie zagospodarowania zieleni terenów przyległych do GOSiR w 

Mokrzyskach. W sprawozdaniu jest mowa iż trwa  ustalanie lokalizacji, o jaką 

lokalizację chodzi bo gdzie jest  budynek GOSiR to wszyscy wiemy; 

 kolejny raz jest napisane w sprawozdaniu iż na budowę drogi Dobrego 

Pasterza w Mokrzyskach w najbliższych dniach  zostanie złożony wniosek , tak 

było również napisane w sprawozdaniu miesiąc temu , czy te prace zostały 

zgłoszone , kiedy będzie odpowiedź z powiatu , dlaczego ten temat nie został 

jeszcze ostatecznie załatwiony. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na zapytanie radnej w temacie 

przygotowania wniosku o realizację celu publicznego  to nie chodzi o to, że my mamy 

wskazać gdzie ta droga będzie przebiegać tylko tak się nazywa  decyzja. Są dwie  

decyzje , jedna o warunkach zabudowy którą wydaje gmina i pozwolenie na budowę. 

Przeciąga się to w czasie ponieważ w ostatnim czasie bardzo zaostrzyły się przepisy 
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związane z wydawaniem pozwoleń na budowę  , za każdym razem kiedy składamy 

wnioski na inwestycje są coraz większe wymagania. W tej chwili realizacja inwestycji 

trwa np. 3 miesiące, a uzyskanie pozwolenia rok czasu.  

Szczegółowych odpowiedzi na zadane  przez radną zapytania udzielił Kierownik 

Antoni Staszczyk. Powyższe zadanie zostało zgłoszone do Starostwa Powiatowego w 

Brzesku. 

Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 

od  ostatniej sesji. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, złożył sprawozdanie z realizacji uchwał 

Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji RM.  

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.10. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 

2016 wraz z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania 

Gminy i obszarów przeznaczonych pod tzw. ”Strefy Aktywności 

Gospodarczej”.( Inf. email) 

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przypomniał, że powyższy temat został 

omówiony szczegółowo na większości komisji, zapytał czy radni życzą sobie   by ten 

temat  ponownie omówić szczegółowo – padła z Sali odpowiedź, że nie. 

W związku z powyższym poprosił o zadawanie pytań. 

Radny Adam Smołucha –  obrady sesji są transmitowane na żywo, dlatego też 

celowe byłoby i zasadne by tą informację zaprezentować mieszkańcom i składa taki 

wniosek do Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  - odpowiedział, że informacja jest 

załącznikiem do protokołu sesji i będzie można się z nią zapoznać. 

Kierownik  Antoni Staszczyk  przedstawił informacje jw. stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

Pytania radnych do sprawozdania: 
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Radny Adam Smołucha – nawiązał  do projektu budowy parku rozrywki  na 

osiedlu Kopaliny – Jagiełły . Radny poprosił o podanie wstępnego harmonogramu 

prac przy tym projekcie. 

Kierownik  Antoni Staszczyk  odpowiedział, jest obecnie sporządzona koncepcja, 

mogą być jeszcze wnoszone uwagi. Będzie przedmiotem opinii przez zarządy osiedla 

Kopaliny i Kościuszki  bo taki był wniosek komisji, a sam plac znajduje się pomiędzy 

tymi dwoma osiedlami. Jeśli oczekiwania  zarządów  będą ujęte w tej koncepcji to 

wówczas będziemy mogli zlecić projekt . W roku bieżącym na ten cel jest 

przewidziana kwota 30 tysięcy złotych . Jest to dość duży teren dlatego mapy 

projektowe będą kosztowały dość dużo. Planujemy zacząć od ciągów 

komunikacyjnych,   projektu ronda i uliczek , to by nam pokazało na jakich 

wysokościach projektować resztę obiektów małej architektury. Jeżeli by środków 

wystarczyło to zaprojektujemy wszystko i potem w miarę możliwości finansowych 

będziemy to realizować. 

Radna Maria Kądziołka – zapytała, czy przy projektowaniu parku zostały wzięte 

pod uwagę przygotowane już koncepcje dróg dojazdowych do bloków 9,14,15,16 na 

osiedlu Ogrodowa. Taka koncepcja została przygotowana wcześniej ponieważ te bloki 

nie mają dojazdu  jak np. bloki 9 i 14 w ogóle nie mają dojazdu, nr 15 ma ślepy 

dojazd bez wyjazdu. Czy zostały wzięte pod uwagę nasze przygotowane koncepcje w 

tym zakresie. 

Kierownik  Antoni Staszczyk  odpowiedział, te koncepcje były  wzięte pod uwagę, 

nie kolidują ze sobą jedynie należy je połączyć. Projektant w projekcie zakłada od 

strony ulicy Czarnowiejskiej wjazd i parkingi , to tak samo  podobnie można w tym 

miejscu włączyć zaprojektowany układ dróg – jest to tylko koncepcja , jednak nie 

będzie to kolidowało. Jeśli chodzi o plac zielony - rekreacyjny i układ dróg to są tylko 

koncepcje. Nie ma sensu teraz to wszystko tak szczegółowo analizować ponieważ to 

wszystko zostanie skorygowane na etapie projektu. Projektant otrzyma dwie 

koncepcje, które ma tak dostosować by jedno z drugim pasowało. 

Radna Barbara Borowiecka odniosła się do wypowiedzi  Kierownika Staszczyka, w 

sprawie stwierdzenia, że jednak muszą być zarządy dwóch osiedli. Przypomina, że był 

to wniosek osiedla Kopaliny – Jagiełły o nazwie „ Gminny park wypoczynku i 

rekreacji”, gminny czyli całego miasta. Jeżeli tak to uważa, że wszyscy 

przewodniczący osiedli winni mieć coś do powiedzenia. 

Kierownik  Antoni Staszczyk  odpowiedział, jest to tylko sugestia jednej z komisji 

będzie w tym temacie jeszcze  rozmawiał z Panem Burmistrzem bo nie wszystkie 
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inwestycje na terenach osiedli uzgadniamy z zarządami. Może być i tak, że dla 

przyspieszenia realizacji  zadania pan burmistrz podejmie decyzję , czy będziemy  

przekazywać do opinii zarządom osiedli. Będziemy to jeszcze omawiać dlatego nie 

chciałby dzisiaj przesądzać. 

Radny Krzysztof Stępak – stwierdził, że pomysł budowy parku jest bardzo fajny 

jednak  jakie będą potem  jego koszty utrzymania. Należy zasięgnąć informacji w 

innych gminach by nie było potem tak, że wybudujemy piękny park i zostawimy 

swoim następcom wielkie koszty utrzymania. Należy pójść w tym kierunku by 

utrzymanie tego obiektu nie było dużym kosztem tylko jak najmniejszym. 

Kierownik  Antoni Staszczyk  odpowiedział, należy się liczyć z tym, że każda 

inwestycja wiążąca się z dobrem dla mieszkańców wiąże się również z kosztami. Jako 

przykład  kierownik podał RCKB , BOSiR, Ogród Jordanowski do których to obiektów 

gmina dokłada środki, również i w tym przypadku  może i tak być. Ma nadzieję , że 

koszty utrzymania w tym wypadku nie będą duże ponieważ nie ma tam większych 

obiektów tylko boisko sportowe, infrastruktura drogowa. By te koszty były mniejsze 

będzie projektowane boisko wielofunkcyjne nie wymagające większych nakładów na 

jego utrzymanie – przybliżył jak to boisko wygląda.  

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że zakres tych prac będzie 

wykonywany sukcesywnie, chcielibyśmy pozyskać środki z funduszy unijnych.  

W pierwszym etapie byłoby wytyczenie szlaków komunikacyjnych, tak jak mówiliśmy 

bo w tej chwili nie stać nas na inwestycje bardzo kosztowne. Na dzień dzisiejszy 

mamy w centrum miasta Ogród Jordanowski w który zainwestowaliśmy duże środki , 

na poszczególnych osiedlach mamy place zabaw dlatego chcielibyśmy by ten projekt 

był realizowany w taki sposób by nie generował kosztów w utrzymaniu i w czasie 

realizacji inwestycji. Ma świadomość iż jest dużo priorytetowych inwestycji w gminie , 

które są zgłaszane, przygotowane i mamy dokumentację więc tu priorytety mamy 

ustalone. Jeśli będą środki gdzie udział własny nie będzie zbyt duży to wówczas 

będziemy te zadania realizowali.  

Kierownik Antoni Staszczyk – nadmienił, że na tym terenie są bloki i mieszka tam 

bardzo dużo ludzi , a zieleni jest mało więc  ten park by się przydał i sukcesywnie tak 

jak pan burmistrz mówił będzie zapewne realizowany ten projekt .  

Radny Krzysztof Stępak - chodzi o to by już na etapie projektowania wykorzystać 

to i zaprojektować tak wyposażenie parku by później utrzymanie było jak najtańsze, 

należy na tym etapie już myśleć. Należy zasięgnąć informacji  jakie koszty utrzymania 

ma  taki podobny plac  w innych gminach na terenie Polski. 
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Kierownik Antoni Staszczyk weźmiemy to pod uwagę , ponadto pan kierownik 

przybliżył radnym jakie uzbrojenia znajdują się na terenie projektowanego parku 

wypoczynku. 

Radna Maria Kądziołka  - Zarząd Osiedla Kościuszki – Ogrodowa zaniepokoił fakt 

iż w tej koncepcji nie zostały ujęte   drogi dojazdowe do tych bloków, które dojazdu 

nie mają dlatego poprosiła na posiedzeniu komisji oświaty o umożliwienie 

przeprowadzenia konsultacji, – prostuje nie z zarządami  bo zarząd nie będzie tego 

konsultował tylko z mieszkańcami Osiedla Ogrodowa  przy którym to bezpośrednio 

park jest usytuowany, a w szczególności z mieszkańcami bloków, które nie mają 

dojazdu. Koncepcja była opracowana i wielkie zaniepokojenie nasze wzbudzał fakt, 

że nie ma koncepcji zaprojektowanych dróg dojazdowych. Informowała o potrzebie 

zorganizowania spotkania Burmistrza ze Spółdzielnią Mieszkaniową bo te drogi 

powinna wybudować SM gdyż te wszystkie bloki są spółdzielcze i SM powinna 

partycypować w dużym procencie. Pożary w ostatnich latach pokazały nam iż tak 

straż pożarna jak i inne służby nie mają jak wjechać pod bloki, dlatego prosiła o 

konsultacje nie z zarządami tylko z mieszkańcami osiedla. 

Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział w tej chwili są dwie koncepcje , które 

ze sobą nie kolidują należy je tylko połączyć. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że na etapie wykonania projektu te 

koncepcje będą  ze sobą uwzględnione i dobra propozycja radnej Kądziołka by SM 

włączyła się w takie inwestycje. 

Radny Edward Knaga  stwierdził, że zaprojektowana droga od ul. Czarnowiejskiej 

do bloku nr 14 winna zostać wykonana ponieważ nie ma tam możliwości innego 

wjazdu na teren parku. Radny przypomniał, jakie były wcześniejsze plany organizacji 

parku jw. oraz woli SM  by w części partycypowali w  kosztach budowy dróg. 

Przedstawił wykaz działek jakie muszą zostać wykupione od prywatnych właścicieli by 

powyższy park mógł być  zaprojektowany i wybudowany. W tym rejonie są dwa 

osiedla w których zamieszkuje prawie 5 tysięcy mieszkańców , gdzie jest tylko stal i 

beton i park powinien być wybudowany bo społeczeństwo się starzeje i chce gdzieś 

odpoczywać. 

Kierownik Antoni Staszczyk odniósł się do wypowiedzi radnego  w temacie dot. 

nabycia działek od prywatnych właścicieli i organizacji wjazdu od ul. Czarnowiejskiej, 

który będzie taki szeroki że będzie można wjechać samochodem , jeśli będą środki to 

będzie również stanowić łącznik z innymi drogami. 
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Radna Ewa Chmielarz  nadmieniła, że w całym tym projekcie jest główna zasługa 

przewodniczącej osiedla Kopaliny – Jagiełły za pomysł. 

Radny Edward Knaga  przypomniał, że poprzednie rady znały ten plan,  plan był 

bo osiedle istnieje 30 lat i przez te wszystkie lata mieszkańcy chodzą na skróty po 

błocie.  

Radna Barbara Borowiecka – stwierdziła, że czegoś tutaj nie rozumie, jej 

wniosek, wniosek mieszkańców Osiedla Kopaliny – Jagiełły  był przyjęty bardzo 

pozytywnie. Pan Burmistrz oferuje współpracę , zadanie jest gminne, teren gminny, 

dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, jest to piękne. Podziękowała 

burmistrzowi jak i wszystkim radnym za pozytywne zaopiniowanie tej koncepcji.  

Dodała, że Osiedle Ogrodowa, pani Maria Kądziołka, pan Kazimierz Sproski nie 

akceptują tej koncepcji. Dlaczego radny Edward Knaga w tej chwili przedstawia moje 

osiągnięcie, ten sukces nas wszystkich dla mieszkańców jako pewien błąd , jako coś 

co nie może się z tym pogodzić nie wie, ale panie burmistrzu mieszkańcy na ten 

projekt bardzo czekają, bardzo dziękuje. 

Radna Maria Kądziołka advocen do wypowiedzi pani radnej Borowieckiej  - 

dyskusja na komisji była jednoznaczna i powiedziałam, że w pełni akceptuję 

przedstawiony projekt i bardzo prosi by dokładnie było napisane co było powiedziane 

na komisji. Poprosiłam by przede wszystkim skonsultować to z mieszkańcami bo przy 

osiedlu Ogrodowa jest usytuowany park z boiskami przy blokach bez drogi 

dojazdowej. Prosi by nie  mówić, że Pan Sproski, czy ja negowaliśmy, nie 

wprowadzać w błąd bo byliśmy za tylko prosiliśmy o konsultacje z mieszkańcami. 

Radna Barbara Borowiecka – zapytała, czy można sprawdzić głosowanie?.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że dopiero po sesji. 

Radny Kazimierz Sproski poprosił by Pani Borowiecka nie insynuowała tutaj , że 

jest przeciw. Wstrzymał się od głosu bo jest mieszkańcem osiedla i to zostało tam w 

tej chwili zaprojektowane budzi różnego rodzaju pytania i wątpliwości mieszkańców.  

Są tam działki zagospodarowane jako ogródki działkowe , mieszkańcy użytkują te 

działki i pytają np. jak to pod  samymi naszymi oknami będzie boisko?. Pytania, co 

tutaj się urządza bez żadnych konsultacji, informacji , mieszkańcy winni otrzymać 

jakieś wyjaśnienia. Nie był przeciwny projektowi tylko wstrzymał się od głosu. Projekt 

jest bardzo fajny i jest za tym tylko tam musi być zrobiona droga dojazdowa. Jeśli ta 

droga nie zostanie wykonana to będzie przeciw projektowi bo wówczas odetniemy to 

osiedle od dojazdu. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka -   nawiązał do wypowiedzi radnych w temacie jw. 

wyjaśnił w jaki sposób powyższy projekt będzie realizowany etapami. Wszyscy na 

pewno chcą  by było dobrze i mamy to na uwadze. 

Radna Maria Kądziołka – advocen – pani radna mówi tutaj nieprawdę. Ma 

wrażenie , że kolejny raz uczestniczymy w innych komisjach. Przed głosowaniem 

wyraźnie powiedziałam, jestem za koncepcją, ale w związku z tym, że nie zostały 

przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Osiedla Ogrodowa wstrzymuje się od 

głosu. Prosi by nie wprowadzać w błąd i mówić coś czego nie było to samo pan 

Kazimierz Sproski powiedział. 

Radna Barbara Borowiecka – odpowiedziała , wniosek  Osiedla Kopaliny Jagiełły 

konsultacje były przeprowadzone zanim złożyłam wniosek do Rady i Burmistrza. 

Radny Adam Smołucha – dobrze iż taka dyskusja się  odbyła , jest to wstępna 

koncepcja i dobrze że są opinie i głosy jednak apeluje do radnych o zachowanie 

powagi bo jeszcze nic nie zrobiliśmy. Ta koncepcja jest dobra i jeśli uda się ją 

zrealizować to pewnie będzie to projekt na miarę RCKB  , będzie służyć miastu i 

mieszkańcom. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zaapelował do Burmistrza o nabycie w 

najbliższej przyszłości tego największego gruntu tak by przed inwestowaniem w ten 

projekt mieć własność gruntu. 

Radny Adam Kwaśniak  - na przykładzie Placu Żwirki i Wigury poparł  wniosek 

Przewodniczącego Ojczyka by nie stało się tak, że mimo tego iż gmina miała tam 

własność działki nie miała wpływu na to i  powstał kolejny bank. 

Ad.11.  Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram 

prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i 

punktów oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie 

zimowym. 

Informację wg. załącznika do protokołu przedstawił kierownik Henryk Piela.  

Radny Bogusław Babicz zawnioskował o wykonanie oświetlenia ulicznego przy 

nowej drodze Kossaka , zawiesić 2 lampy bo nie ma tam żadnego oświetlenia. 

Na zapytanie odpowiedziała Kierownik Henryk Piela. 
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Ad.12. Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych 

inwestycjach i remontach w Brzeskich Placówkach Oświatowych w roku 

2016 ze szczególnym uwzględnieniem hali sportowej przy PSP Nr 3 w 

Brzesku. ( Inf. email) 

Informacje wg. załącznika do protokołu przedstawił kierownik Antoni Staszczyk – co 

zostało wykonane w placówkach oświatowych Gminy Brzesko min. budowa hali przy 

SP nr 3, termomodernizacji  placówek oświatowych , adaptacja PSP nr 2 w 

Jadownikach na przedszkole i stworzenie zespołu szkolno – przedszkolnego . 

Radna Ewa Chmielarz  nawiązała w swoim pytaniu do tematu złego stanu 

technicznego placu przed szkołą w Mokrzyskach . Plac nadaje się do remontu, były 

wypadki dzieci, są skargi rodziców . Czy w tym roku będzie ten remont w tym 

zakresie  wykonany. 

Burmistrz odpowiedział, że szkoła w Mokrzyskach jest przewidziana do 

termomodernizacji , wniosek został złożony i jeśli otrzymamy środki  to będziemy 

prace prowadzić. Niewielkie nakłady na bieżące naprawy na pewno poczynimy. 

W dalszej dyskusji Kierownik Antoni Staszczyk przedstawił  kiedy gmina może 

przystąpić do remontu placu przy szkole w Mokrzyskach, dopiero w chwili kiedy 

zostanie dokonana termomodernizacja budynku. Pan kierownik odpowiedział również 

na zapytanie radnego Wyczesanego w temacie dot. przygotowanego wniosku jw. 

Radny Bogusław Babicz  zawnioskował by umieścić w programie i objąć  

termomodernizacją  budynek przedszkola w Szczepanowie. Jest to budynek gminny, 

najbrzydszy budynek w centrum Szczepanowa. Radny odniósł się również do tematu 

adaptacji PSP nr 2 w Jadownikach , są głosy iż ten remont nie zostanie 

przeprowadzony do 1 września br., dlatego prosi by te prace przyspieszyć by zespół 

powstał od 1 września br.  

Odpowiedział Burmistrz -  jeśli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji tego 

zadania uprawomocnią się to przystąpimy do pracy w SP nr 2 w Jadownikach, należy 

mieć również świadomość , że tam braknie środków. W sprawie termomodernizacji 

budynku przedszkola w Szczepanowie  w odpowiednim czasie zajmiemy się. 

30 minutowa przerwa w obradach 

Obrady po przerwie. 
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Ad. 13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

Projekt uchwały wg. załącznika do protokołu omówiła Skarbnik Gminy Celina 

Łanocha. 

Pytania radnych do projektu uchwały dot. min. dofinansowania remontu kapliczek 

przydrożnych  , na jakim gruncie te kapliczki są posadowione. 

Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Więcej pytań brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

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

Głosowano  19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXIII/166/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

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

Głosowano  17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXIII/167/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; 

Projekt uchwały wg. załącznika do protokołu omówiła Skarbnik Gminy Celina 

Łanocha. 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 
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Uchwała Nr XXIII/168/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

3) zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Brzesko; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie 

Głosowano  20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXIII/169/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

5)nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

Radny Krzysztof Bogusz przypomniał, że w roku ubiegłym  przy okazji omawiania 

takiego projektu  uchwały zawnioskował, by w kolejnym roku zorganizować 

spotkanie z sołtysami w tym temacie. Kiedy takie spotkanie się odbyło, jakie 

informacje  przekazano  zainteresowanym sołtysom i jak to spotkanie przebiegało. 

Burmistrz odpowiedział, że przez wiele lat ten temat  był poruszany na 

spotkaniach z sołtysami, w tym roku takiego spotkania nie było. Część radnych jest 

obecnie sołtysami i gdyby byli zainteresowani tym tematem to  zapewne by taka 

dyskusja się odbyła.  Taką uchwałę podejmujemy od wielu lat,  w ostatnim czasie 

odbyło się spotkanie z sołtysami  i nikt tego tematu nie podejmował. Jest tylko  

wniosek  jednej komisji  w tej sprawie. Fundusz sołecki dość trudno się rozlicza, 

zaplanowane zadanie musi zostać zrealizowane, jest wiele programów na które 

będzie dofinansowanie większe niż w tym funduszu i musimy wybierać to co jest dla 

nas najlepsze. 

Radny Krzysztof Bogusz- stwierdził, że Gmina Brzesko nigdy nie podjęła tego 

tematu tylko traktuje fundusz sołecki jak zło konieczne i chyba nigdy nie uda się go 

przekonać by tego tematu nie podejmować. 

Radny Bogusław Babicz stwierdził, że  w tym temacie winni się wypowiedzieć nikt 

inny tylko sami sołtysi.  
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Burmistrz odpowiedział,  gdyby chociaż od jednego sołtysa padł taki wniosek to ten 

temat  byłby podjęty i dyskutowany. Jeśli sołtysi  będą zainteresowani to my  

jesteśmy na to otwarci. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – stwierdził, że skoro nie ma wniosku od 

zainteresowanych stron  to trudno  dyskutować. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  18 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXIII/170/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

6) zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4.5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

sprzedaży; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk objaśnił co zawiera projekt uchwały. 

Zaprezentowane propozycje  ilości punktów są propozycjami komisji, na których ten 

projekt uchwały był dyskutowany. Jest autorem powyższego projektu uchwały biorąc 

pod uwagę przy jego przygotowywaniu  wnioski i opinie komisji. Należy podkreślić , 

że obecna ilość punktów sprzedaży alkoholu nie ulega zmianie, następuje tylko ich 

redystrybucja.  Do przydziału tych koncesji obowiązuje kolejka, wynika to z 

przepisów prawa i nie możemy tego zmienić. Przewodniczący przypomniał  jakie 

zmiany w tym zakresie zostały dokonane w 2014 r. po czym nic złego się nie stało. 

Ma to również aspekt finansowy – przypomniał wielkości kwot w tym zakresie. 

W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały analizowano zagadnienia dot. 

Radny Krzysztof Bogusz – zawnioskował by nie zmieniać struktury  jeśli chodzi o 

liczbę koncesji zarówno w lokalu jak i na zewnątrz. Osobiście ma krytyczne zdanie na 

ten temat , nie jest to dobre  rozwiązanie i nie przyniesie dobroci Gminie Brzesko. W 

imieniu mieszkańców  prosi o odrzucenie tego wniosku  ponieważ obecna liczba  

punktów alkoholowych jest bardzo wysoka. Środki z tytułu wprowadzenia nowych 

koncesji nie  będą wysokie dla gminy , a na jedno osiedle trafi kilka koncesji.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że z tytułu udzielonych koncesji 

do kasy gminy wpływa co roku około 600 tysięcy złotych i nie są to niskie kwoty. Nie 
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można tak podchodzić do tego tematu. Wnioskodawcy, przedsiębiorcy 

wypowiadający się na komisjach i na sesji czekają 2 lata na uzyskanie koncesji  i 

przez ten okres nie zwolniła się ani jedna koncesja. Każdy chce żyć i pracować. 

Radny Krzysztof Bogusz warto wykazać cierpliwość i utrzymać dotychczasową 

ilość koncesji. 

W dalszej  dyskusji z udziałem Sekretarza Gminy omówiono temat rotacji  zezwoleń 

alkoholowych ich ilości i czasu oczekiwania na uzyskanie zezwolenia. 

Radny Jarosław Sorys poparł wniosek radnego Bogusza, zawnioskował by 

pozostawić punkty sprzedaży alkoholu pow. 4,5 % poza miejscem  na 75 punktach,  

a  sprzedaż w miejscu spożywania alkoholu zostawić do 25 skoro nie są te zezwolenia 

aktywne. Wcześniej przewodniczący komisji zdrowia przedstawił nam dane w temacie  

sprzedaży alkoholu w przeliczeniu na mieszkańca. Najwięcej problemów  i spożycie 

alkoholu  rośnie w punktach gastronomicznych poza miejscem spożycia, a  

czynnikami powodującymi większą podaż alkoholu jest jego cena i dostępność. 

Zmieniając tą liczbę punktów sprzedaży alkoholu  tak faktycznie zwiększamy ilość 

tych punktów sprzedaży. Przedsiębiorcy dzisiaj dobrze wiedzą jak długo się czeka na 

zezwolenie, ktoś kiedyś te ilości ustalił i winniśmy to uszanować. Osobiście na komisji 

był przeciw tej propozycji. 

Radny Kazimierz Sproski stwierdził, że jeśli alkohol jest  plagą  to zapytał , czy 

radni którzy pracują w różnych instytucjach charytatywnych zrezygnują z tych 

środków wpływających do gminy z tytułu wydawanych zezwoleń alkoholowych 

przeznaczonych na różnego rodzaju  wyjazdy, obozy, dofinansowania  itp. bo sam 

osobiście  jest chętny na te środki i będzie obserwował kto o te środki będzie się 

później ubiegał. 

Radny Jarosław Sorys  przypomniał informacje  zaprezentowane przez Światową 

Organizacje Zdrowia , że każda złotówka z alkoholu kosztuje nas potem 4 złote w 

inne dziedzinie życia. 

Radny Adam Smołucha poprosił by Pan Sekretarz przybliżył ile kosztują opłaty za 

wydawane zezwolenia. 

Sekretarz Stanisław Sułek – przedstawił wyliczenia zgodnie z wnioskiem radnego. 

Radny Adam Smołucha  nawiązał do wypowiedzi radnego Sorysa, który jako 

pierwszy zwrócił na ten fakt uwagę. W naszych decyzjach powinniśmy się zawsze 

kierować doświadczeniami. Z przykrością przyznaje się do popełnienia błędu przy 

podejmowaniu decyzji na komisji, ale są dowody iż wzrost spożycia alkoholu 

związany jest z dostępnością i ceną i my  jako radni winniśmy ten aspekt brać pod 
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uwagę i kierować się twardymi dowodami . Zwiększenie u nas ilości punktów 

sprzedaży alkoholu stawia nas jako gminę na wysokim miejscu dlatego apeluje iż 

mimo pozytywnych opinii komisji wnioskuje  o poparcie zgłoszonego tutaj wniosku o 

odrzucenie  powyższego projektu uchwały . 

Radna Ewa Chmielarz zawnioskowała o przerwę w obradach sesji. 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach sesji. 

Obrady wznowione po przerwie. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – po przerwie wysunął się wniosek iż potrzeba 

więcej czasu na przedyskutowanie tego tematu. Projekt był  przygotowany po 

wnioskach komisji , brak jest jednak konsensusu w tej sprawie, dlatego jako autor 

tego projektu uchwały wycofuje ten projekt  z głosowania.  

 

6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze 

nieograniczonego przetargu ustnego; 

Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji. 

Pytania radnych : 

Radna Maria Kadziołka  poprosiła o podanie  jakiej działki dotyczy ten projekt 

uchwały bo nie na wszystkich komisjach ten projekt był dyskutowany – odpowiedzi 

na zapytanie radnej udzieliła Pani Renata Pacura GGMiR. 

Innych pytań brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytała 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXIII/171/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

7) zmieniającą uchwałę Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko o 

nazwie „Brzesko – Granice”; 

Pytań brak. 
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Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytała 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXIII/172/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

8) zmieniającą uchwałę Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Brzesko o nazwie „Brzesko –  Dzielnica Przemysłowa”. 

Pytań radnych brak -  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz 

odczytała projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  

pod głosowanie: 

Głosowano  18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXIII/173/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ad.15.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek 

pomocniczych Gminy. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka. 

 Odp. Radnemu J. Sorysowi  

Kilka lat były podejmowane przez gminę działania związane z odwodnieniem terenów 

przy ul. Bocznej i Małopolskiej w Jadownikach w kierunku starorzecza jednak 

brakowało zgód mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu wielu osób te zgody udało się 

pozyskać. Na wykonanie dokumentacji  zapewne udałoby się  znaleźć środki 

finansowe w  środkach bieżących jednak realizacja może być utrudniona przez 

powiat. 

W sprawie nabycia gruntów do zasobów gminnych pod urządzenie dróg dojazdowych 

w Jadownikach , burmistrz przedstawił kto jest właścicielem tych działek oraz jakie są 

możliwości gminy  finansowe w realizacji tych wnioskowanych  dróg. 

 Odp. Radnemu M. Ciurejowi: 

W sprawie zabrudzonych ulic i zarośniętego chodnika przy ul. Dworcowej – wniosek 

zostanie przekazany do powiatu bo to są drogi powiatowe. Burmistrz przypomniał 
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jakie prace  były do tej pory podejmowane na tych ulicach. Ponadto burmistrz 

odpowiedział na zapytanie radnego w temacie  remontu ul. Na Górkach  oraz  

odcinka drogi ul. Dworcowej.  

Do zapytania odniósł się również Kierownik Henryk Piela – omówił projekt realizacji  

ul. Na Górkach, usprawnienie komunikacji w tym terenie oraz wyznaczonego pasa 

drogowego dla pieszych w tym rejonie. 

 Odp. Radnej M. Kadziołka  

Posiada informacje, że piwnica po kiosku przy ul. Kościuszki została już zasypana. 

Wystąpimy również do Zarządcy Dróg Wojewódzkich by zostało postawione 

odpowiednie oznakowanie zjazdu z autostrady. 

 

 Odp. Radnej Ewie Chmielarz  

 Przetarg w sprawie nawiezienia kruszywem został już rozstrzygnięty i prace 

związane z utwardzeniem ulicy Stolarskiej w Mokrzyskach w najbliższych dniach 

zostaną rozpoczęte.  

 

 Odp. Radnemu K. Boguszowi  

Temat   zniszczonej wiaty przystankowej w Sterkowcu został przekazany do realizacji 

pracownikom UM, którzy dokonają wizji lokalnej w terenie i wiata zostanie 

naprawiona. 

W sprawie  przystanku wypowiedział się również radny M. Ciurej oraz Kierownik  

H. Piela. 

 Odp. Radnemu J. Sorysowi  

Co roku LKS są wspierane w różnych kwestiach finansowych, jeśli będą dodatkowe 

środki finansowe to klubom sportowym na pewno pomożemy. 

 Odp. Radnemu K. Boguszowi  

Burmistrz odczytał treść odpowiedzi z Powiatu na temat wspólnego zakupu dla 

potrzeb UM i Starostwa Powiatowego defibrylatora. Jesteśmy otwarci na temat 

zabezpieczymy te środki np. z rezerwy budżetowej , jednak winniśmy wspólnie z 

powiatem podzielić się kosztami zakupu. 

Burmistrz przedstawił jakie zostały podjęte działania przez Gminę i MOPS w celu 

realizacji programu „500 Plus”. Wszelkie możliwe działania zostały podjęte by ten 

program zafunkcjonował na terenie Gminy. 

 Odp. Radnemu A. Kwaśniakowi 
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Wszelkie zapadliska na chodnikach i drogach będą usuwane i naprawiane po 

dokonanym przeglądzie dróg.    

 Odp. Radnemu B. Babiczowi  

Tematy były omawiane na spotkaniu Zespołu Inżynierii Ruchu Drogowego Powiatu i 

właściwe oznakowanie dróg się pojawia . Ostatecznie zespół przyjął pewne 

rozważania , które są wdrażane. W sprawie wyburzenia starego budynku przy ul. 

Czarnowiejskiej są czynione starania z uzyskaniem informacji na temat 

spadkobierców tego budynku. 

 

 Odp. Przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi  

Burmistrz przedstawił odpowiedź dyrekcji browaru  Carlsberg w sprawie 

zaprojektowania i wykonania zjazdu z obwodnicy do Browaru. 

Burmistrz odpowiedział na drugie zapytanie radnego  przytaczając  treść uchwały w  

sprawie regulacji stawek czynszu lokali komunalnych w Gminie Brzesko i wszelkich 

regulacji w tym zakresie. 

 Odp. Radnej B. Borowieckiej 

Pozwolenie na reklamę świetlną przy ul. Sienkiewicza obowiązywało do 25 marca br. 

właściciel tej nieruchomości wystąpił ponownie o wydanie pozwolenia. 

Szczegółowych informacji w sprawie udzielił Kierownik Henryk Piela. Zostanie 

wszczęte postepowanie w sprawie , jaka będzie ostateczna decyzja  trudno 

powiedzieć dzisiaj. 

  Odp. Radnemu M. Ciurejowi  

Wystąpiono z pismem w miesiącu lutym o przekazanie terenów gminie na których 

obecnie znajduje się składowisko złomu przy ul.Dworcowej. Problemem jest iż 

właściciel nie chce nam przekazać tych gruntów za darmo, przybliżył  propozycje 

rozwiązań ww. tym temacie właściciela gruntu. 

 Odp. Panu M. Serwinowi   

Wyszacowany został koszt remontu muru  parkowego na kwotę około 200 tysięcy 

złotych , nie stać nas na takie środki w chwili obecnej. Postaramy się podjąć doraźne 

działania by ten mur zabezpieczyć.  

Inspektor Renata Pacura  udzieliła wyjaśnień dot. stanu własności działki  położonej 

przy ul. Mickiewicza na której posadowiony jest mur ogrodzeniowy parku. W 

ostatnim czasie  granica tej działki została uregulowana prawnie. 
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Ad.16. Wolne wnioski i zapytania. 

W wolnych wnioskach Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał burmistrza, czy 

zostało już wystosowane pismo  w sprawie budynku starej poczty przy ul. Browarnej 

do Wojewody Małopolskiego?. 

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi  po sesji i udzieli odpowiedzi na zapytanie. 

Ponadto radny Piotr Wyczesany odczytał do wiadomości  Rady Miejskiej treści pism w 

sprawach: 

 Opinię RIO w Tarnowie w sprawie opinii o wielkości długu Gminy Brzesko; 

 Przypomnienie radnym w sprawie  zbliżającego się terminu składania 

oświadczeń majątkowych radnych; 

 Zaproszenie radnych na koncert 25 - lecia Zespołu Pieśni i Tańca Porębianie; 

 Pismo mieszkańców ul. Armii Andersa w Brzesku dot. pokrycia przez gminę 

kosztów wyrobienia nowych dokumentów z tytułu zmiany nazwy ulicy; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że pismo znajduje się do 

wglądu radnych w BRM i można się z nim zapoznać ; 

 Przewodniczący RM poinformował, że  wpływają pisma stowarzyszeń 

działających na terenie gminy o przydział lokalu na swoją działalność w 

budynku przy ul. Puszkina. Może warto  byłoby się nad tym zastanowić by ten 

obiekt przekazać MOK by tym zarządzał i mógłby nieodpłatnie ten obiekt 

użyczać tym stowarzyszeniom , należy to systemowo rozwiązać. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do tematu jw. poinformował o planach 

w zakresie remontu i adaptacji pomieszczeń przy ul. Puszkina w Brzesku  min. dla 

osób starszych w wieku senioralnym i  stowarzyszeń. 

Radny Adam Smołucha – poinformował o projekcie ustawy Senatu RP dot. 

likwidacji symboli komunistycznych i obowiązku zmiany nazw ulic. W związku z 

powyższym nie będzie obowiązku wymiany tych dokumentów az do czasu ich 

wygaśnięcia ważności. Wytyczamy kierunki. 

Radny Krzysztof Bogusz  odniósł się do pism w sprawie lokali dla stowarzyszeń , 

można przyjąć takie rozwiązanie jak np. w Tarnowie pn.” gorące biuro” , które jest 

udogodnieniem dla przedsiębiorców i małych firm. Takie rozwiązanie można  

zastosować u nas np. pomieszczenia dla LOK, jest to do rozwiązania problem. 
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Ad.17 Zamknięcie obrad sesji.  

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XXIII sesji RM w 

Brzesku. 

Sesja trwała od godz.10.00-17.00 

Pełna dyskusja radnych stanowi załącznik w formie płyty CD do protokołu.  

Płyta znajduje się w zbiorze BRM. 

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  

mgr Krzysztof Ojczyk  

Protokołowała 

inspektor Marta Kółkowska 


