P R O T O K Ó Ł Nr L/2009

z obrad L Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
30 g r u d n i a 2009 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

Obradom sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. W sesji udział wzięło 21 radnych:

Radny (a):
1. Adamczyk Marek,
2. Brzyk Franciszek,
3. Ciurej Tadeusz,
4. Chmielarz Ewa,
5. Chruściel Józef,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Klimek Mieczysława,
10. Kramer Jadwiga,
11. Kubas Józef,
12. Kucia Maria,
13. Kwaśniak Adam,
14. Milewski Stanisław,
15. Ojczyk Krzysztof,
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16. Pacewicz - Pyrek Katarzyna,
17. Pasierb Tadeusz,
18. Pikuła Lech,
19. Smołucha Adam,
20. Warzecha Apolonia,
21. Wiśniowski Mirosław.
Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
4. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady L Sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, Panią
Skarbnik, Pana Sekretarza, Panów Posłów: Edwarda Czesaka i Jana Musiała oraz
zaproszonych gości i stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 21 radnych, a więc
wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad 2.
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej 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? Uwag nie ma,
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Przewodniczący stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo. Następnie
przedstawił porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Brzesku, oraz zaproponował, aby pod
obrady sesji w punkcie 11 - podjęcie uchwał - jako podpunkt 10 wprowadzić projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się,
oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne
(aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych
przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
Po czym poddał pod głosowanie porządek obrad po zaproponowanych zmianach –
Głosowano: 14 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się (18 Radnych obecnych w czasie
głosowania).
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej
w Brzesku po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
10. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Budżetu Gminy Brzesko na rok 2010:
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 odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art.181
ust.2 Ustawy o Finansach Publicznych,
 odczytanie propozycji zmian projektu budżetu Gminy zaakceptowanych przez
Komisję Finansową,
 odczytanie autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu Gminy,
 dyskusja i zgłaszanie pozostałych wniosków komisji i radnych,
 głosowanie.
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009,
3) zmiany Uchwały Nr XLIII(286)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja
2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego,
4) zmiany Uchwały Nr XLIII(288)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja
2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego,
5) zmiany Uchwały Nr XLV(318)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26
sierpnia 2009r.w sprawie emisji obligacji komunalnych,
6) wyrażenia woli ustanowienia Św. Jakuba Większego Apostoła Patronem Miasta
Brzeska,
7) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2010,
8) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Brzesku na 2010 rok,
9) powołania koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko,
10) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26
marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz
sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste,
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi
prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek
prawa

handlowego,

przekazywania

4

jako

wyposażenie

tworzonych
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przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę
fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
14.Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
15.Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że protokół z
poprzedniej sesji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2009 roku był wyłożony do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej. Nikt z państwa radnych nie wniósł do przedłożonego protokołu uwag.
W tym momencie zwrócił się z zapytaniem: Czy są uwagi radnych do protokołu? Uwag nie
było, a zatem Przewodniczący wnosi o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 25 listopada 2009 roku. Protokół Nr XLIX/2009
Sesji Rady Miejskiej w Brzesku został przyjęty - 17 głosów za, 0 przeciw, 1
wstrzymujący się (18 radnych obecnych podczas głosowania).

Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Grzegorz Wawryka, poinformował Radnych,
że na Sesji obecny jest Sergiusz Sorys, wychowanek Klubu Sportowego „Wiking" Brzesko,
obecnie zawodnik Legii Warszawa, powołany do czteroosobowej Kadry Narodowej Polski na
Mistrzostwa Świata w czwórboju nowoczesnym, która w Kairze zajęła 4 miejsce.
Burmistrz w imieniu własnym oraz Radnych Rady Miejskiej złożył Sergiuszowi
gratulacje, wręczył nagrodę i poprosił o krótką prezentację swojej osoby.
5

6
Sergiusz Sorys uczęszcza do Szkoły Sportowej Polskiego Związku Pięcioboju
Nowoczesnego w Łomiankach pod Warszawą. Obecnie należy do Kadry Juniorów w
czwórboju nowoczesnym, stara się o przyjęcie do Kadry w pięcioboju nowoczesnym, jest w
klasie maturalnej. Podziękował Burmistrzowi oraz Radnym, że dostrzegli Jego sukcesów.
Do gratulacji przyłączył się także Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – oprócz
sukcesów sportowych życzył młodemu zawodnikowi powodzenia na maturze.

Ad 4.
Interpelacje radnych.

Radny Marek Adamczyk złożył dwie interpelacje:
 w sprawie odśnieżania ul. Siostry Faustyny:
Zwracam się do Pana Burmistrza z gorącą prośbą o odśnieżanie ul. Siostry Faustyny
(odgałęzienie) od posesji P. Edwarda Milewskiego do

P. Bogusława Habaj. W pełni

popieram prośbę mieszkańców tej ulicy, którą przedkładam jako załącznik do mojej
interpelacji.
Równocześnie proszę o poprawę nawierzchni tej ulicy w roku 2010 poprzez
nawiezienie drobnej szlaki hutniczej.
 w sprawie wycięcia krzaków ma mieniu gminnym oraz uruchomienie sprzedaży
działek budowlanych.
Zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o wycięcie krzaków rosnących na mieniu
gminnym przy ul. Siostry Faustyny w Mokrzyskach. Tereny te zostały przeznaczone pod
budownictwo mieszkaniowej szybko rosnące samoistnie zasiane olszyny i brzozy w roku
2010 będą wymagały specjalnych zezwoleń na wycięcie.
Proszę również o szybkie uruchomienie sprzedaży tych działek, gdyż jest wielu
zainteresowanych ich nabyciem.

Radny Franciszek Brzyk złożył dwie interpelację:
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 Przewodniczący Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji apelując wraz z
komisją o rzetelność informacji zamieszczanych na stronie UM w Brzesku miał absolutną
rację, ale apel nie przyniósł oczekiwanych skutków.
a) Czytając parę tygodni temu o Listopadowych Świętach zarówno na stronie
internetowej, jak i w BIM –ie uznałem, że każdemu się może coś zdarzyć. Jak
inspirująca może być jednak błędna informacja na stronie UM, przekonała mnie
notatka w Dzienniku Polskim z dnia 19 grudnia. Autor „kopiując i modyfikując”
informację zamieszczoną w dniu 6.10.2009 na stronie UM pisze o potrzebie
wykonania centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Okocimiu. Jako główny
powód podaje fakt funkcjonowania tam świetlicy młodzieżowej, podobnie jak i
autorka wspomnianej informacji na stronie UM. Aby być jednak bardziej twórczym
dodaje: „Jakkolwiek wielu wydawać by się mogło, że świetlica to relikt PRL-u, w
praktyce cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem i jest elementem wychowania,
edukacji i zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży”. Fakty są jednak
inne, ponieważ świetlica w Domu Ludowym nie funkcjonuje już od dawna, czego
wspomniani autorzy nie raczyli już sprawdzić. Z dalszej części notatek możemy się
dowiedzieć, że remont Domu Ludowego będzie kontynuowany w roku następnym.
Podany jest zakres robót. Niestety analizując budżet na rok 2010 nie znajdziemy tam
takiego zadania. Autorka notatki z 6.10 mogła jeszcze o czymś nie wiedzieć, bo było
to przed projektem budżetu, chociaż powoływała się na pracownika Wydziału ITK.
Autor notatki w DP aby być bardziej wiarygodnym, pracownika ITK zamienił na
Przewodniczącego RM w Brzesku. Czy zatem jest jednak niespodzianka dla
mieszkańców Okocimia, a tylko materiały na sesję trochę kłamią? Tym bardziej, że
informacje nie były przez nikogo prostowane. Chyba, że autor wspomnianej notatki
pomylił Dom Ludowy Okocimiu z jego odpowiednikiem w Jadownikach.
b) Kiedy myślałem, że jest to już koniec niespodzianek przeczytałem notatkę na stronie
UM w dniu 28.12.2009 o obchodach 100 rocznicy urodzin Pani A. Osmęda. Tym
razem możemy w notatce przeczytać, że, jubilatka: „Cieszy się dobrym zdrowiem,
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mieszka w Okocimiu otoczona miłością i życzliwością rodziny i przyjaciół”. Jubilatka
musi być osobą bardzo czarującą, skoro potrafiła przekonać zacnych gości do tego, że
kamienica przy rynku w Brzesku gdzie mieszka położona jest w Okocimiu, a nie w
Brzesku. Skądinąd cieszę się, że jubilatka ma okocimskie korzenie i życzę jej również
200 lat.
c) Pomijam inne błędy w informacjach zamieszczanych na stronie UM, ponieważ są to
jednak informacje cytowane przez różne osoby z zewnątrz , apeluję do Pana
Burmistrza, aby zobowiązał odpowiednie osoby do tego, aby były bardziej rzetelne
lub wymienił je na takie, które są w stanie sprostać takim zadaniom.
 Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej omawiana była sprawa
promocji Gminy Brzesko. Proponując opracowanie Strategii Promocji powoływałem się
na słowa Pani Anny Proszowskiej – Sala eksperta w tym zakresie: „Promocja jest funkcją
zarządzania. Dlatego warto uczyć się od tych, którzy skupiają się na opracowaniu
określonej wizji miasta i jego marki, określają koherentną strategię jej realizacji i dopiero
później prowadzą działania promocyjne. Nie odwrotnie.” W toku dyskusji usłyszałem od
Pana Burmistrza, jak i kierownika Biura Promocji, że nie warto sięgać po takie
opracowania, bo firmy zewnętrzne kosztują itd., ponadto mamy już opracowaną Strategię
Rozwoju Gminy Brzesko, która zawiera również sprawy promocji. Starałem się
w przytoczonej strategii odnaleźć sprawy promocji, ale rezultat był mizerny. Osobiście
mówiłem jednak, że nie jest konieczne sięganie po firmy zewnętrzne przy opracowywaniu
takiego materiału. Jakby na przekór temu, co mówiono na komisji stwierdziłem jednak, że
wiele działań w UM w Brzesku jest realizowanych przez firmy zewnętrzne. Wspomniana
strategia i doradztwo firmy Art. Of Finance kosztowało nas w roku 2008 ponad 35 tysięcy
złotych.

Podczas

przeglądania

stron

internetowych

znalazłem

jeszcze

jedną

niespodziankę; wirtualny spacer po Gminie Brzesko. Zdjęcia wykonane zostały na
zlecenie UM w Brzesku w lipcu tego roku. Dostępne są już na stronie firmy, która je
wykonała vtour.pl z Krzeszowic. Ile będzie nas kosztował ten wirtualny spacer, dlaczego
nie jesteśmy informowani o takich działaniach przed podjęciem decyzji. Nie jestem
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przeciwnikiem tego typu działań, są ładne i nowoczesne. Dlaczego jednak nie skorzystać
z rady przytoczonej wcześniej, że najpierw potrzebna jest wizja i spójna strategia, a
później działania promocyjne, a nie odwrotnie. Mam nadzieję, że nastąpią zmiany w tym
zakresie.

Ad 5.
Zapytania radnych.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem do Pana Posła, w sprawie
toczących się w Sejmie prac nad projektem ustawy na temat dróg wewnętrznych. Z
informacji, które Przewodniczący posiada - głównie z prasy - wynika, że projekt ten zakłada,
iż drogi wewnętrzne staną się drogami publicznymi wraz ze wszystkimi tego
konsekwencjami. Oznacza to, że na osiedlach gdzie brakuje miejsc parkingowych, np. na Oś.
Jagiełły mieszkańcy, którzy parkują swoje auta na chodnikach, po wejściu tej ustawy w życie,
będą przez policję karani mandatami. To będzie 99% wszystkich kierowców. W przepadku
pokłócenia się sąsiadów, to jeden na drugiego będzie donosił na policję i będzie dochodziło
do absurdów. Zaapelował do Posłów, żeby ten temat w Sejmie przedyskutować i nanieść
odpowiednie poprawki.

Radny Franciszek Brzyk zadał pytanie dot. posypywania dróg

w czasie zimy.

Radny zauważył, że niektóre drogi posypywane są takim materiałem, który zaraz po
pierwszym śniegu świeci, co nie jest dobry dla środowiska naturalnego. Zapytał, czy w
specyfikacji przetargowej na odśnieżanie było zaznaczone jaki materiał do posypywania dróg
mają te firmy stosować?

Radny Lech Pikuła zwrócił uwagę na posypywanie chodników solą. Przypomniał, że
temat ten był poruszany kilkakrotnie, w związku ze zniszczeniami jakie sól czyni w
chodnikach. Zaapelował do Burmistrza o zajęcie się tą sprawą i ukaranie tych osób.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę na fakt, że nie ma kto kontrolować
chodników przed posesjami. Nawiązał do konieczności powołania straży miejskiej. Bez jej
powołania nie będzie można skutecznie egzekwować obowiązujących przepisów.

Ad 6.
Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Zapytań brak.

Ad 7.
Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

Przewodniczący

Krzysztof

Ojczyk

przedstawił

Radnym

nowo

wybraną

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko – Annę Biernat i poprosił Ją o krótkie
przedstawienie swojej osoby.

Anna Biernat uczęszcza do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku. W nowej
kadencji MRG znalazło się dużo osób z wieloma pomysłami, które ma nadzieje Radni
pomogą Jej zrealizować. Jest zaszczycona tym, że jako Przewodnicząca MRG może
reprezentować Gminę Brzesko.

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

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Pisemne sprawozdanie wszyscy Radni
otrzymali. Uwag do przedłożonego sprawozdania nie było.

Ad 9.
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Pisemne sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres
od ostatniej sesji.

Sprawozdanie według załącznika do protokołu złożył Pan Burmistrz Grzegorz
Wawryka.

Radna Jadwiga Kramer zadała pytanie dot. naboru na stanowiska urzędnicze w
Gminie Brzesko. Zapytała o jakie stanowiska chodzi? Zapytała także czy nie można byłoby
umowę z PKP na wydzierżawienie gruntu zawrzeć na więcej niż 5 lat?

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że jedno z tych stanowisk jest w
Biurze Rady, a drugie to etat Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Co do
umowy, na razie podpisane jest porozumienie w takiej ogólnej treści, natomiast umowa
będzie podpisana dopiero w 2010 roku. Niestety żeby można byłoby podpisać tą umowę na
dłuższy okres dyrektor PKP z Krakowa musi dostać zgodę z Warszawy. Burmistrz zapewnił,
że pamięta o tych sugestiach i kiedy dojdzie do podpisania umowy będzie starał się o
wydłużenie tego okresu.
Ad 10.
Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za okres
od ostatniej sesji.

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:
 Radny Mirosław Wiśniowski – Komisja Gospodarki Finansowej;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Rewizyjna i Komisja Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Rodziny;
 Radna Maria Kądziołka – Komisja Rewizyjna;
 Radny Józef Kubas – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
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Ad 11.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Budżetu Gminy Brzesko na rok 2010.
 odczytanie projektu uchwały budżetowej;

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił treść
projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010.

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 181
ust.2 Ustawy o Finansach Publicznych;

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel odczytał:
 UCHWAŁĘ

Nr

Z.IV.SO.II/426-2/10/09

Składu

Orzekającego

Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 01 grudnia 2009 roku w
sprawie prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
prognozy kwoty długu Gminy Brzesko;
 UCHWAŁĘ

Nr

Z.IV.SO.III/426-1/10/09

Składu

Orzekającego

Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 01 grudnia 2009 roku w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania w roku 2010 deficytu budżetowego
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2010 rok;
 UCHWAŁĘ

Nr

Z.IV.SO.II/421/10/09

Składu

Orzekającego

Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 01 grudnia 2009 roku w
sprawie o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2010 rok oraz o
informacji o stanie mienia komunalnego.

 odczytanie propozycji zmian projektu budżetu Gminy zaakceptowanych
przez Komisję Finansową;
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Przewodniczący Komisji Finansów Mirosław Wiśniowski odczytał podjęte przez
Komisję Finansową propozycje zmian do Budżetu Gminy na 2010 rok.

 odczytanie autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu Gminy;

Skarbnik Gminy Celina Łanocha – zaznaczyła, że Burmistrz ujął w Budżecie
Gminy na 2010 rok wnioski z Komisji Finansowej, tj.:
 Wniosek w sprawie dopisania do kalendarza imprez cyklicznych w 2010 roku
Turnieju Szachowego im. Stanisława Migdała w Mokrzyskach oraz Turnieju
Kręglarskiego Kupców, dofinansowanych przez Gminę w ramach środków
przeznaczonych na Promocję Miasta;
 Wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2010 rok środków finansowych w
kwocie 40 tys. zł na zakup busa dla Spółki MPK.
Pani Skarbnik omówiła również autopoprawki Burmistrza do Budżetu Gminy na
2010 rok – część tabelaryczną (wg załącznika do protokołu).

 dyskusja i zgłaszanie pozostałych wniosków komisji i radnych;

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa, że zaproponowany projekt budżetu jest
dobry i spełnia jego oczekiwania. Zaznaczył, że projekt nie jest niczym nowym, w zasadzie
większość zadań jest kontynuacją z lat ubiegłych. Cieszy Go fakt, że w budżecie znalazło się
zadanie pod tytułem Budowa Hali Sportowej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.
Podkreślił, że zarówno dzieci, rodzice jak i nauczyciele entuzjastycznie przyjęli wiadomość,
że hala sportowa będzie budowana. Rodzice z góry dziękują za to, że w końcu ich dzieci będą
mogły ćwiczyć w ludzkich warunkach. Podkreślił, że budowana hala sportowa jest inwestycją
dla naszych dzieci i wnuków, a dzięki poprawie warunków sportowych będziemy mieli także
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wielu laureatów z innych dziedzin sportowych. Dodał, że baza sportowa w Brzesku jest
skromna i w dalszej kolejności powinno się pomyśleć o budowie Sali przy gimnazjum nr 1.
Kończąc powiedział, że jest to budżet prorozwojowy oraz że będzie głosował za jego
przyjęciem.

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek odniosła się do tematu budowy hali sportowej,
podziękowała Burmistrzowi za to, że to zadanie znalazło się w budżecie. Bardzo przykro się
jej zrobiło, kiedy przeczytała, że niektórzy radni, którzy wypowiadali się krytycznie w prasie
co do tego zadania. Nie jest to nowe zadanie, jest kontynuacją wcześniej podjętych decyzji
dot. wykonania projektu hali sportowej. Bardzo się cieszy i mieszkańcy się cieszą, że dzieci
nie będą ćwiczyć w ubraniach na korytarzu. Ma nadzieję, że ci radni zmienią zdanie i będą
przychylni tej inwestycji.

Radna Mieczysława Klimek zapytała, czy w budżecie przeznaczono pieniądze na
ulgi do biletów dla osób niepełnosprawnych?

Pani Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że te pieniądze znajdują się wśród
środków przeznaczonych na MOPS.

Radny Franciszek Brzyk nie ukrywa, że od początku miał krytyczne stanowisko co
do niektórych inwestycji zawartych w budżecie, m. in. do budowy sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku, czego nie ukrywał na posiedzeniach komisji, ale miał
ku temu powody. Przypomniał, że w kwietniu 2007 roku założył interpelacje w sprawie
wykonywania przez Urząd dokumentacji na budowę tej sali. Uzyskał wówczas odpowiedź, że
dokumentacja jest wykonywana ponieważ są duże szanse uzyskania dofinansowania z
programu unijnego oraz z Ministerstwa Edukacji, dofinansowania Gmina nie dostała, czyli
całe zadanie ma zamiar wykonać ze środków własnych. Przypomniał również, że w
międzyczasie w tej Szkole oraz w Gimnazjum Nr 2 rozpoczęto termomodernizację. Uważa,
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że lepiej byłoby skończyć tą jedną inwestycję – termomodernizację - a nie zaczynać nowej –
tym bardziej, że w budżecie przewidziana jest tylko budowa fundamentów, bez pokazania co
będzie dalej. Radny zdaje sobie sprawę, że od czegoś trzeba zacząć, ale zastanawia się czy
potrzebne jest rozpoczynanie dwóch inwestycji, skoro na razie nie ma możliwości ich
zakończenia?.
Radny odniósł się również do tematu budowy „schetynówki” w Jadownikach. Na
posiedzeniu jednej z komisji temat ten był poruszany, dowiedział się wtedy, że projekt został
odrzucony, ale Gmina się odwołuje. Zapytał, czy w związku z tym Gmina ma szanse dostać te
pieniądze i czy budowa sali sportowej w Szkole Nr 3 też będzie miała szanse na
dofinansowanie w przyszłości, a pieniądze teraz przeznaczone na budowę będą traktowane w
projekcie jako wkład własny?
Jeśli te projekty będą finansowane ze środków własnych Radny chciałby wiedzieć,
która inwestycja i w jakim zakresie będzie zakończona, bo z Jego obliczeń wynika, że z 800
tys. zł udziału własnego nie zakończy się termomodernizacji zarówno Szkoły Podstawowej
Nr 3, jak i Gimnazjum Nr 2. Lepiej byłoby wskazać co w danej placówce zostanie zrobione.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka – w dużej mierze zadania ujęte w budżecie
są kontynuacją zadań z lat wcześniejszych, które dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego
wsparte zostały bardzo dużymi środkami unijnymi. Co do budowy sali gimnastycznej – nabór
na hale sportowe w ubiegłym roku, to był jeden z pierwszych naborów, niestety z różnych
względów – m. in. przez wybory – dokumentacja nie była przygotowana i nie miał wówczas
na to wpływu, bo nie był burmistrzem. W momencie naboru szanse Gminy były małe i
dofinansowania nie otrzymano. W ubiegłym roku po wykonaniu dokumentacji tej inwestycji
nie zrealizowano, ale dyskutowano o tym na sesji i komisjach, a radni byli za budową sali.
Burmistrz podkreślił, że sam zastanawiał się nad sensem tej inwestycji, ale doszedł do
wniosku, że w Gminie są trzy hale sportowe: w Okocimiu, w Jadownikach i w Jasieniu, nie
ma natomiast Sali w Brzesku. Jeśli chodzi o kwotę przeznaczoną na budowę, to jest ona taka,
ponieważ skoro jest szansa na pozyskanie środków na inne cele, odpowiednie środki musiały
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być zabezpieczone i to pozwoliło na umieszczenie w budżecie tylko takiej kwoty. Jeśli z
części programów nie będzie można skorzystać to Gmina będzie mieć pewne oszczędności i
przed rozpisaniem przetargu na budowę hali może przeznaczyć te pieniądze na ten cel.
Kolejną kwestią jest termomodernizacja w/w Szkół. Sytuacja w tych obiektach jest niezła,
wymieniono m. in. instalację elektryczną i okna. Burmistrz uważa, że rozpoczęcie budowy
będzie determinowało wszystkich, żeby tę inwestycję skończyć. Po wybudowaniu Sali
zostanie wykonana wspólna elewacja dla hali sportowej i szkoły. Podkreślił, że z budowy
cieszą się rodzice i młodzież szkolna.
Jeśli chodzi o budowę „schetynówki” w Jadownikach - to zadanie jest zostawione w
budżecie ponieważ Urząd Marszałkowski zapowiedział uruchomienie programu na
modernizację dróg gminnych i jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, to Gmina wykona to
zadanie w większym zakresie.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że wniosek na wykonanie hali
sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 pochodził od Radnych, a konkretnie z Komisji
Finansowej, której Radny Franciszek Brzyk jest członkiem i wówczas za tym projektem
głosował. W ten sposób pomysł budowy hali znalazł się w budżecie gminy. To radni byli
pomysłodawcami. Przewodniczący głęboko nie zgadza się z takim sposobem myślenia, który
Radny Brzyk przedstawił. Nie można bowiem uzależniać rozpoczęcia jakiegokolwiek
nowego zadania od skończenia innego. Gdybyśmy w ten sposób podchodzili do sprawy, to
nic nie można byłoby w Gminie zrobić. Byłby to absurd. Przypomniał, że kiedy temat
budowy hali był omawiany radny Brzyk nie wnosił żadnych zastrzeżeń i był za. Powiedział,
że nie można nagle zmieniać zdania i mówić , że ta inwestycja jest zła.

Radna Jadwiga Kramer przypomniała, że nie pierwszy raz na tej Sali odbywają się
dyskusje na temat Szkoły Podstawowej Nr 3. Radna uważa, że ta Szkoła sama się broni
ponieważ jest największą tego typu placówką w Gminie, ma najlepsze parametry
ekonomiczne, ma świetną kadrę, uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki, dlatego należy w
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nią inwestować. Szkoła zasłużyła sobie na to , aby po 40 latach działalności mogła ona
posiadać halę sportową. Będzie popierała tą budowę i remont szkoły.

Radny Józef Kubas zauważył, że zawsze kiedy uchwalany jest budżet rodzą się
pewne wątpliwości oraz że zawsze trafi ktoś, któremu coś nie pasuje. , któremu coś nie bo
nie wszystkie zadania - ważne dla poszczególnych Radnych - są w nim zawarte, ale nie
można uszczęśliwić wszystkich. Poparł rewitalizację miasta, modernizację placu żwirki i
Wigury, Ogrodu Jordanowskiego, oraz budowę biblioteki i hali sportowej dla szkoły
podstawowej nr 3, bo szkoły w Brzesku mają ubogą bazę sportową. Popiera wypowiedzi
burmistrza i radnej Kramer i będzie głosował za przyjęciem budżetu.

Radny Stanisław Góra uważa, że budżet na 2010 rok w sposób optymalny, w
stosunku do możliwości finansowych gminy, wychodzi na przeciw potrzebom mieszkańców
całej Gminy. Radny zdaje sobie sprawę, że potrzeb i aspiracji mieszkańców w pełni ten
budżet nie zaspokoi, dlatego ma nadzieję, że po ogłoszeniu jakie zadania znalazły się w
budżecie, odpowiednie osoby - np. na stronie internetowej - wydadzą także w tej sprawie
stosowne komentarze, aby zainteresowani mieszkańcy mogli uzyskać rzetelne informacje na
interesujący ich temat.

Radny Franciszek Brzyk odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego –
przypomniał, że Jego zdanie na temat budowy hali od początku było takie samo, a pytania i
wątpliwości nie oznaczają wcale dezaprobaty w stosunku do budowy hal sportowych.
Ponieważ aprobatę RM wyraziła jednogłośnie uchwalając budżet, a w nim środki na projekty
techniczne budowy trzech sal. Później zrodził się pomysł wybudowania jednej, dużej sali.
Dlatego Radny ma pewne wątpliwości i pytania - które także dzisiaj przedstawił - co jednak
nie oznacza, że Radny twierdzi, że przy Szkole Nr 3 sala gimnastyczna jest niepotrzebna.
Tym bardziej nie stawia warunków Panu Burmistrzowi typu: niech najpierw w Okocimiu
będą parkingi, a później będzie można budować salę przy Szkole Nr 3. Każdy ma prawo do
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wyrażenia swoich opinii i wyjaśnienia wątpliwości, tak, żeby później w pełni świadomie
można było głosować, w taki, czy inny sposób. Ma nadzieję, że właśnie w taki sposób jego
wypowiedź zostanie odebrana.

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał Radnemu Brzykowi, że na początku
budowy sali rozważana była kwota ok. 120 tys. zł, na budowę trzech sali. Nie wnioskował do
Radnych o jej zwiększenie ponieważ miał świadomość, że będzie można się starać o
dofinansowanie najwyżej na jedną salę, ale konkurs był tak szybko rozpisany, że pełną
dokumentację Gmina posiadała dopiero później.

Pan Poseł Jan Musiał zabrał głos w sprawie budżetu. Cieszy się, tak jak było to już
wielokrotnie wspomniane jest to budżet kontynuacji przyjęty w wieloletnim planie
inwestycyjnym i Strategii Gminy. Gratuluje skutecznego pozyskania środków z zewnątrz i to
cieszy. Jedynie Jego obawy budzą wydatki środków własnych na duże zadania inwestycyjne,
oraz bycie zagrożonym w pozyskaniu środków unijnych. Wszyscy wiedzą, że będzie jeszcze
kilka naborów na różne inwestycje z Programu Operacyjnego do 2013 roku. Następna pula
pieniędzy z Unii otworzy się po 2013 roku i po tak nadwyrężonym budżecie po stronie
wydatków, gdzie Gmina dochodzi do granic bezpieczeństwa, wydawanie w 100% własnych
środków jest pewnym ryzykiem. Oczywiście to ryzyko jest o tyle mniejsze, że tak jak już
wspomniano po przetargach często te inwestycje realnie są mniejsze.
Pan Poseł odniósł się również do tematu sali gimnastycznej przy Szkole Nr 3. Jeszcze
w czasie, kiedy sam był Burmistrzem pojawiały się głosy, że dla takiej dużej szkoły ta sala
jest za mała. Pierwsze pomysły dotyczyły wtedy powiększenia już istniejącej sali, tak żeby
odbyło się to jak najmniejszymi kosztami. Teraz ten mały projekt przeszedł w duże zadanie –
budowę hali sportowej, która będzie służyła nie tylko tej szkole, ale również mieszkańcom
Brzeska. W tym kontekście należy zadać pytanie, czy sale gimnastyczne pełnowymiarowe na
terenie Gminy są w pełni wykorzystane? Jak stowarzyszenia i kluby z tych obiektów
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korzystają? I zastanowić się, czy bez możliwości pozyskania środków z zewnątrz i przy tak
nadwyrężonym budżecie Gminę stać na to, żeby budować tak dużą halę?.
Przypomniał także, że w czasie kiedy był Burmistrzem powstała koncepcja, że
następna sala jaką Gmina będzie budować jest sala w Buczu.

Burmistrz Grzegorz Wawryka - odniósł się w sposób bardzo szczegółowy do
poruszonych przez posła kwestii oraz do tematu budowy hali sportowej – gdyby była
możliwość pozyskania znaczących środków na jej budowę, to o te środki Gmina by się
starała, niestety środki z programów 2007 – 2013 na budowę sal sportowych są wyczerpane.
Projekt, który Gmina chce zrealizować jest raczej prosty, tak, aby koszty były jak
najmniejsze. Przypomniał Panu Posłowi, że kiedy On był Burmistrzem z własnych środków
wybudował Gimnazjum w Jadownikach, wtedy była taka potrzeba – reforma edukacji – są
takie potrzeby, że trzeba budować ze środków własnych i budowa tej Sali jest właśnie takim
zadaniem. Ze wszystkich większych projektów, które Gmina będzie realizować w 2010 tylko
budowa tej sali będzie wykonywana ze środków własnych, cała reszta w 70 – 80 % jest
dofinansowywana.
Dyskusja na temat budowy hali odbywała się przez wiele miesięcy, zarówno w gronie
Radnych, pracowników Urzędu jak i mieszkańców. Burmistrz uważa, że to zadanie jest
bardzo ambitne, ale przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych Gmina powinna ten obiekt
wybudować. Budowa tej hali sportowej jest mieszkańcom i Brzesku bardzo potrzebna i
burmistrz jest przekonany, że ten obiekt będzie dobrze wykorzystany.
Jeśli chodzi o salę gimnastyczną w Buczu - w tym roku wybudowano tam piękne
przedszkole, dlatego jeśli mieszkańcy trochę poczekają, a będzie możliwość, to w przyszłości
na pewno do tego tematu powrócimy.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do wypowiedzi posła Musiała.
Przeprosił za sformułowanie, które zaraz powie, ale ma wrażenie, że po wypowiedzi posła
Musiała jest on „za , a nawet przeciw” budowie sali sportowej. Przypomniał, że decyzja o
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budowie sali została podjęta przez radnych jednomyślnie. Wypowiedzi Radnych również nie
pozostawiają wątpliwości co do zasadności rozpoczęcia tej budowy. Podał przykład Gminy
Bochnia, która z własnych środków (3 mln zł) rozpoczęła budowę sali gimnastycznej i
dopiero w trakcie budowy zaczęła ubiegać się o środki dodatkowe. Wspomniał, że Pan Poseł
mówił o potrzebie hali sportowej dla szkoły nr 3 już w czasie, kiedy był Burmistrzem
pojawiła. Niestety potrzebnej dokumentacji nie wykonano. Ona powstała dopiero po
wyborach uzupełniających. Gdyby zrobiono ją wcześniej, dzisiaj nie rozmawiano by o tym,
że trzeba tę salę wybudować z własnych środków i Pan Poseł nie musiałby się o to martwić.
Nie zgadza się również z twierdzeniem, że istniejąca baza sportowa jest wystarczająca.

Pan Poseł Jan Musiał - w czasie kiedy był Burmistrzem głośno mówił o tym, że po
wybudowaniu sali w Okocimiu będzie budowana sala w Buczu. A w następnej kolejności
myślano o rozbudowie sali przy Szkole Nr 3.
Spytał, czy od czasu Jego wyboru w 2007 był jeszcze czas na przygotowanie
dokumentacji i złożenia wniosku, jeśli byłaby taka determinacja jak w tej chwili?.

Burmistrz Grzegorz Wawryka – gdyby zlecono wykonanie dokumentacji w jesieni
2007 roku można byłoby z wszystkim zdążyć, niestety Pan Burmistrz objął urząd pod koniec
lutego, nabór był w maju, dlatego nie było możliwości tej dokumentacji wykonać.

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – na Os. Brzezowieckie nie ma żadnej
instytucji kulturalnej, dzieci i młodzież żeby skorzystać z świetlicy muszą iść do świetlicy np.
na Os. Ogrodowa. Zaapelowała, żeby nie przeciągać już dyskusji na ten temat i skończyć ze
wzajemnym licytowaniem się, bo dyskusja, która się wywiązała zmierza właśnie w tym
kierunku. Podsumowała dyskusję w temacie hali stwierdzeniem, że „do odważnych świat
należy”.
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Radna Maria Kądziołka - temat projektu budżetu omawiany był na Komisjach. To
my wprowadziliśmy to zadanie do budżetu, widząc konieczność i potrzebę budowy takiego
obiektu. Nie ma sensu ponownie roztrząsać tej sprawy. Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu
zadania do budżetu

i rozpoczęciu budowy hali przy Szkole Nr 3. Faktem jest, że budowa

będzie rozpoczynana ze środków własnych, co nie oznacza, że Gmina nie zdobędzie środków
np. z Totalizatora Sportowego, bądź z UKFiT – u. Złożyła wniosek

o zamknięcie dyskusji

w tym temacie, gdyż dogłębnie omówiony został on na Komisjach.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zakończył dyskusje w tym temacie, zapytał, czy
Radni mają jakieś formalne wnioski do odczytanego budżetu – wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie Projekt
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010. Projekt został przyjęty - głosowano:
20 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (21 Radnych obecnych w czasie głosowania).

Uchwała Nr L/352/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Burmistrz Grzegorz Wawryka podziękował za cały rok współpracy i merytoryczne
dyskusje, które odbywały się na Komisjach. Podkreślił, że budżet jest wspólnym projektem
zarówno Burmistrza jak i Radnych. Podziękował także Panom Posłom za wspieranie
wszelkich lokalnych inicjatyw.

Pan Poseł Edward Czesak pogratulował budżetu, który w głosowaniu uzyskał takie
poparcie. Dyskusja, która miała miejsce na tej Sali wcześniej wydaje się potwierdzać dobrą
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współpracę między Burmistrzem i Radnymi, co nie zawsze miało miejsce w przeszłości na tej
sali. Pan Poseł życzyłby sobie i wszystkim obecnym, aby przy realizacji zarówno tego
budżetu, jak i innych zadań, ten samorząd tak dobrze i zgodnie pracował. Nie dziwi się, że
Pan Poseł Jan Musiał – wieloletni Burmistrz Brzeska - jest recenzentem tej Rady i działań
Swojego Następcy. Cieszy się z tego, że jest wola dyskusji oraz, że wielka polityka jest
trzymana z daleka od tego samorządu, który najlepiej wie co mieszkańcom gminy potrzeba.
Podziękował Burmistrzowi, urzędnikom i radnym za dobrą pracę.

Radny Stanisław Milewski podziękował Burmistrzowi i radnym za uwzględnienie
wniosków, które złożył do budżetu. Odniósł się także do tematu budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Buczu – projekt budowy był - nie został zrealizowany, ale Radny
ma nadzieję, że kiedy znajdą się pieniądze będzie można do niego wrócić.

2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009.

Pani Skarbnik Celina Łanocha omówiła autopoprawkę do projektu budżetu Gminy
Brzesko na 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił treść projektu
uchwały jak niżej – został przyjęty przez 21 Radnych, jednogłośnie.
Uchwała Nr L/353/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

3) zmiany Uchwały Nr XLIII(286)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja
2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.
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Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek zapytała, jaką kwotę zakładano pierwotnie?

Pani Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że pierwotnie zakładano wyższą
kwotę - 135 tys. zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił treść projektu
uchwały jak niżej – został przyjęty przez 19 Radnych, jednogłośnie.

Uchwała Nr L/354/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII(286)2009
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Brzeskiego,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

4) zmiany Uchwały Nr XLIII(288)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja
2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił treść projektu
uchwały jak niżej – został przyjęty przez 20 Radnych, jednogłośnie.
Uchwała Nr L/355/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII(288)2009
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Brzeskiego,
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(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

5) zmiany Uchwały Nr XLV(318)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 sierpnia
2009r.w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił treść projektu
uchwały jak niżej – został przyjęty przez 20 Radnych, jednogłośnie.

Uchwała Nr L/356/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV(318)2009
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 sierpnia 2009roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

6) wyrażenia woli ustanowienia Św. Jakuba Większego Apostoła Patronem Miasta
Brzeska.

Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił sylwetkę Św. Jakuba. Apostoł ten należał
wraz z Piotrem i Janem do trzech uprzywilejowanych uczniów Jezusa, dopuszczonych do
udziału w ważnych chwilach Jego życia. Jakub Większy był synem rybaka Zebedeusza,
bratem Jana Apostoła i Ewangelisty. Matką Jakuba była Salome, należąca do grupy osób
towarzyszących i posługujących Jezusowi.
Jakub Większy lub Starszy, dla odróżnienia wszak w gronie Apostołów było dwóch
Jakubów, zapewne uczestniczył w dwóch wielce różnych od siebie chwilach ziemskiego
życia Jezusa. Zarówno w godzinach Jego konania w ogrodzie Getsemani i w wydarzeniu
Przemienienia Jezusa mamy do czynienie z sytuacjami różniącymi się między sobą. W
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pierwszym przypadku doświadcza chwały i boskości Jezusa, widzi Go rozmawiającego z
Mojżeszem i Eliaszem, natomiast w drugiej sytuacji staje w obliczu upokorzenia i cierpienia
Syna Bożego okazującego posłuszeństwo aż do śmierci. Dzięki takim wydarzeniom Jakub
Większy osiągnął wielką dojrzałość w wierze. Jakub Większy Apostoł został na rozkaz
Heroda Agrypy I ścięty mieczem około 43 lub 44 roku podczas pierwszego prześladowania. Z
pośród grona Apostołów jest pierwszym, który przelewa krew za Chrystusa. Późniejsza
tradycja, datująca się od Izydora z Sewilli mówi o pobycie Apostoła w Hiszpanii w celu
ewangelizacji. Według kolejnego przekazu Jego ciało zostało przewiezione do miasta
Santiago de Compostela. Miejsce to stało się przedmiotem czci oraz celem pielgrzymów z
całego świata. Jakub Większy Apostoł jest symbolem pielgrzymowania chrześcijan, nawet
pośród prześladowań. Jest symbolem pójścia za Jezusem drogami, które On wskazuje. Jest
przykładem gotowości dawania świadectwa aż po najwyższą ofiarę życia. A drogi które
powstawały w Europie i prowadziły do Jego grobu, były szlakami, które tworzyły kulturę
chrześcijańska w całej Europie. Santiago de Compostela stało się obok Jerozolimy i Rzymu
największym i najważniejszym miejscem pielgrzymowania świata chrześcijańskiego. Szlak
św. Jakuba został wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
Ludzkości.
Rok 2010 będzie obchodzony w Europie Rokiem Świętym Jakubowym. Realizując
Jakubową misję pielgrzymowania, w Europie została utworzona sieć Dróg św. Jakuba a nasza
Parafia została wyznaczona koordynatorem i opiekunem duchowym szlaku na trasie z
Korczowej do Krakowa, której celem jest Santiago de Compostela. Rada Europy doceniając
również przesłanie wynikające z

nauczania Apostoła i kulturotwórczego charakteru

najstarszego w Europie szlaku pielgrzymkowego, organizuje akcję
W Brzesku od XV wieku istnieje kościół p.w. Świętego Jakuba Apostoła. Kościół był
fundacją rycerską a tytuł kościoła był prawdopodobnie przydzielony z racji, że św. Jakub jest
też patronem rycerzy. Jako miasto na szlakach handlowych, przede wszystkim z Kijowa na
Zachód, było przystanią dla pielgrzymujących, którzy w patronie naszego kościoła widzieli
także swego patrona i obrońcę. Kościół św. Jakuba Apostoła dał początek dwóm brzeskim
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parafiom uposażając je materialnie. Również mieszkańcy Brzeska związani byli z patronem
swojego kościoła nadając bardzo często swoim synom na chrzcie imię Jakub. W parafii od
pięciu lat organizowany jest konkurs kolęd i pastorałek „O Muszlę św. Jakuba” w którym co
roku bierze udział z całego powiatu prawie 400 uczestników. Parafia św. Jakuba ufundowała i
postawiła pomnik Apostoła, przy wydatnej pomocy Akcji Katolickiej z parafii św. Jakuba i
pomocy finansowej Marszałka Województwa Małopolskiego z programu „Małopolska
Gościnna”, wykonano i oznakowano szlak Jakubowy, charakterystycznymi muszlami aby
ułatwić przejście pielgrzymek. W roku 2010 na prośbę trzech parafii Jakubowach w naszej
diecezji, Ksiądz Biskup Ordynariusz ogłosi te trzy kościoły p.w. św. Jakuba w Brzesku,
Tuchowie i Podegrodziu Kościołami jubileuszowymi ze specjalnym przywilejem zyskiwania
odpustów w ciągu całego Roku Jakubowego. Pragnąc docenić zaangażowanie Mieszkańców
i Duchowieństwa, pomni słów wielkiego rodaka Papieża Jana Pawła II, który w 1982 roku w
Santiago de Compostela podczas Aktu Europejskiego mówił „Z Santiago kieruję do ciebie
stara Europo wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swe początki!
Tchnij życie w swoje korzenie” wnioskuję o przyjęcie przez Radę Miejską w Brzesku
uchwały w sprawie woli ustanowienia Jakuba Większego Apostoła Patronem Brzeska.

Radna Maria Kądziołka w ślad za uwagami i sugestiami Pana Edwarda Knagi
zapytała, czy zamiast „Większego” nie powinno być „Starszego” ?

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że te nazwy używane są zamiennie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił treść projektu
uchwały jak niżej – został przyjęty przez 20 Radnych, jednogłośnie.

Uchwała Nr L/357/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
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w sprawie wyrażenia woli ustanowienia
Św. Jakuba Większego Apostoła Patronem Miasta Brzeska,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

7) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2010.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił treść
projektu uchwały jak niżej został przyjęty przez Radnych,
głosowano: 16 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się
(18 Radnych obecnych w czasie głosowania).

Uchwała Nr L/358/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2010,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

8) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Brzesku na 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił treść projektu
uchwały jak niżej – został przyjęty przez 19 Radnych, jednogłośnie.
Uchwała Nr L/359/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Brzesku na 2010 rok,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).
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9) powołania koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko.

Naczelnik Wydziału Edukacji Józef Cierniak w imieniu Burmistrza Grzegorza
Wawryki przedstawił propozycję kandydatury Pani Edyty Szpil na stanowisko koordynatora
Młodzieżowej Rady Gminy.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił Panią Edytę Szpil o dokonanie krótkiej
autoprezentacji.

Pani Edyta Szpil jest nauczycielem matematyki i informatyki, pracuje w Publicznym
Gimnazjum Nr 2 w Brzesku. Jest również nauczycielem wychowawcą, jako pierwsza
nauczycielka w tej szkole prowadzi dziennik w wersji elektronicznej.

Radny Józef Kubas żałuje, że nie uczestniczył w zebraniu na którym wybierano
przewodniczącego MR. Cieszy się, że młoda osoba została powołana na opiekuna tej Rady,
ponieważ to stanowisko wiąże się ze współpracą z młodzieżą, której pomysły trzeba
rozumieć. Radny życzyłby sobie aby na każdym posiedzeniu Rady Miasta był obecny
przynajmniej jeden członek MR, ponieważ w poprzedniej kadencji z tymi obecnościami było
różnie.

Wiceprzewodniczący RM Franciszek Brzyk przedstawił treść
projektu uchwały jak niżej został przyjęty przez Radnych,
głosowano: 16 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się
(19 Radnych obecnych w czasie głosowania).

Uchwała Nr L/360/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
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z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania koordynatora
Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

10) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26
marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży,
zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i
najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi,
wnoszenia jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego,
przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz
jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Brzesko.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił Naczelnika Wydziału GGMR Józefa
Makucha o przedstawienie projektu uchwały.
Naczelnik Józef Makuch - w kontekście zmian do treści pierwotnej uchwały opartej
o wypracowane wnioski na merytorycznych komisjach Rady Miejskiej. W tym miejscu
Naczelnik Makuch poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2009 roku
trzech Komisji: Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji
Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny podjęto trzy wnioski do zmiany
uchwały w kwestii zasad obowiązujących przy sprzedaży mieszkań z bonifikatą.
Pierwszy wniosek dotyczył ograniczeń w wykupie przez nowych najemców mieszkań
i wprowadzenie minimalnego okresu zamieszkania jako warunek sprzedaży. Ten warunek
został ujęty w punkcie 1 projektowanej uchwały.
Naczelnik stwierdził, że tego zapisu w poprzedniej uchwale nie było. Wprowadzenie
go ma na celu ograniczenie zakupu mieszkań przez najemców, którym Burmistrz przydzielił
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niedawno lokal z uwagi na trudne warunki materialne. W ten sposób zapobiega się
wyzbywaniu lokali gminnych w sytuacjach budzących wątpliwości.
Drugi wniosek mówi o tym, aby nie udzielać bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych w budynkach wybudowanych i oddawanych do użytku po roku 2009.
Dla skomentowania tego wniosku muszę zaznaczyć, że w opinii Radcy prawnego ta
sytuacja będzie miała zastosowanie dopiero wtedy kiedy gmina budynek wybuduje.
Trzeci wniosek sugeruje, aby:
 dokonać zmian w bonifikatach w budynkach od 20 - 30 lat – 65 %;
 dokonać skreślenia punktu „c”;
Ten wniosek uwzględniony jest w punkcie 2 niniejszego projektu uchwały. W
poprzedniej uchwale zapis brzmiał; „w budynkach od 10 do 30 lat”.
Intencją wnioskowania przez komisje tej zmiany było to, aby wydłużyć okres
sprzedaży mieszkań w budynku przy ul. Partyzantów 24, z uwagi na jego młody wiek, co
oznacza, że w budynkach młodszych niż 20 lat sprzedaż mieszkań następuje bez bonifikaty.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odnosząc się do wniosku drugiego stwierdził, że
wprowadzenie go do uchwały jest sprawą istotną i ważną z uwagi na to, iż zabezpieczy on
interes Gminy.
Zgłosił poprawkę do projektu uchwały - wniósł o dopisanie §3, w brzmieniu: „W
budynkach które zostaną wybudowane lub oddane do użytkowania po roku 2009,
bonifikata nie przysługuje.”, dalsze paragrafy otrzymają kolejne numery.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowaną poprawkę –
głosowano: 16 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się (19 Radnych obecnych w czasie
głosowania)

Wiceprzewodniczący RM Franciszek Brzyk przedstawił treść
projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.
Projekt został przyjęty przez Radnych,
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głosowano: 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się
(20 Radnych obecnych w czasie głosowania).

Uchwała Nr L/361/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia
się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż
3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady
niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie
tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę
fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad 12.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Grzegorz
Wawryka.
Odpowiedzi dla:
Radnego Marka Adamczyka:
 w sprawie odśnieżania ul. Siostry Faustyny – przypilnujemy, aby ta droga była lepiej
odśnieżana;
 w sprawie wycięcia krzaków ma mieniu gminnym oraz uruchomienie sprzedaży
działek budowlanych – jest w tej chwili przygotowywany plan zagospodarowania, są
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wyznaczane drogi i sukcesywnie będziemy podejmować działania, które Radny
sugeruje.

Odpowiedzi dla:
Radnego Franciszka Brzyka:
 dot. apelu Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji o rzetelność informacji
zamieszczanych na stronie internetowej UM – niektóre informacje rzeczywiście
należy poprawić. Jeśli chodzi o Panią, która obchodziła rocznicę 100 urodzin, to Ona
pochodzi i wiele lat mieszkała w Okocimiu, stąd zapewne błąd. Odnośnie sprawy
związanej z utrzymaniem budynku Domu Ludowego w Okocimiu – na przyszły rok
przewidziano kwotę 27 tys. zł, w ramach tej kwoty przewidziane są wydatki na
bieżące utrzymanie, drobne remonty, a jeśli dostaną środki chcielibyśmy w przyszłym
roku je zwiększyć i przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej. Błędne zapisy, o
których Radny wspominał wynikają zapewne z tego, że informacje które tam się
pojawiają pochodzą jeszcze z okresu przed pojawieniem się projektu budżetu w
październiku – dlatego mogły bazować na wnioskach Radnych i Sołtysów.
 Dot. spraw związanych ze strategią – ten temat był szeroko omawiany, m. in. na
ostatniej Komisji Finansów. Strategia była potrzebna głównie po to, że jeżeli Gmina
stara się o środki unijne, taki dokument jest bardzo często potrzebny. Burmistrz
zaznaczył również, że kwota jaką wydano na przygotowanie tej strategii to nie 35 tys.
zł, a 9 150 zł.
 Dot. odśnieżania – ten materiał, który teraz wykorzystujemy jest prawie dwukrotnie
tańszy od posypywania dróg solą z piaskiem.

Odpowiedzi dla:
Radnego Lecha Pikuły:
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Posypywanie chodników solą jest zjawiskiem dość powszechnym, co roku Urząd
występuje do mieszkańców z interpelacją o zaniechanie takich praktyk. Zgodził się z
Radnym, że chodniki ulegają przez to zniszczeniu.

Burmistrz zaznaczył, że na wszystkie pytania i interpelacje postara się odpowiedzieć
pisemnie.

Ad 13.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy –
zapytań brak.

Ad 14.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy –
zapytań brak.

Ad 15.
Wolne wnioski i zapytania.

Radny Stanisław Góra poruszył sprawę, która od pewnego czasu nie tylko w Jego
miejscowości, ale także w innych się pojawiła, czyli obklejanie plakatami reklamowymi
powierzchni przystanków, tablic i drzew. Na plakatach są adresy i pełne nazwy firm, prosi
aby podjąć odpowiednie działania i ukrócić ten proceder.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa, że można byłoby tą sprawę załatwić
sprzedając powierzchnię reklamową na przystankach autobusowych, bo to co się dzieje - jeśli
chodzi o dewastacje tych obiektów - jest nie do przyjęcia.

33

34
Burmistrz Grzegorz Wawryka – przez parę miesięcy cieszyliśmy się z tych nowych
przystanków i przykre jest to co się z nimi stało. Niestety pracownicy Urzędu nie są w stanie
wszystkiego dopilnować, trzeba podjąć jakieś wspólne działania w tym zakresie. Można
nawet wystosować odpowiednie pisma do Proboszczów, aby w czasie ogłoszeń ten problem
zasygnalizować. Kolejnym problemem, który Burmistrz w ostatnim czasie zaobserwował jest
przestawianie i niszczenie znaków drogowych. Z tym wandalizmem wszyscy powinni
walczyć.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa, że należy się zastanowić nad podjęciem
uchwały porządkowej dotyczącej zakazu zaklejania tych przystanków i wskazania kto będzie
nimi administrował.

Radna Maria Kucia – należy wywiesić na przystankach odpowiednie tabliczki z
informacją o konsekwencjach takich poczynań.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - ten temat proponuje omówić na Komisji Prawa
Porządku Publicznego i Promocji.

Radny Józef Kubas wypowiedział się na temat wystroju miasta na Boże Narodzenie uważa, że jest on raczej skromny, dużo elementów dekoracyjnych jest już starych. Cieszy Go,
że Urząd skorzystał z pracy Warsztatów Terapii Zajęciowych nabywając od nich kartki
świąteczne.

Burmistrz Grzegorz Wawryka – jeśli Gmina chciałaby wystroić miasto inaczej,
lepiej, to bardzo wzrosłyby koszty. Był pomysł, żeby zrobić coś nowego, ale na razie chcemy
się skupić na poprawie wyglądu całego miasta. Jeśli jednak na Komisjach ten temat będzie
poruszany i odpowiednie decyzje zapadną, to w przyszłym roku te środki się zwiększy.
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Radny Tadeusz Ciurej zwrócił uwagę na to, że na Oś. Słotwina nie ma ani jednej
tablicy ogłoszeniowej, były dwie ale podczas remontu ul. Solskiego i ul. Bagiennej zostały
wyrwane. Zdaje sobie sprawy, że takiego przedsięwzięcia nie ma w budżecie, ale prosi o
wyznaczenie odpowiedniej kwoty z rezerwy na wykonanie tych tablic.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że najlepiej będzie już w nowym roku
podejść i przypomnieć o tym temacie i wtedy odpowiednie działania zostaną podjęte.

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek wypowiedziała się w sprawie dekoracji, uważa,
że w przyszłym roku można przeprowadzić konkurs między mieszkańcami i firmami i wybrać
ładniejszą i ciekawszą propozycję dekoracji przynajmniej centrum miasta.

Ad 15.
Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zamknął obrady L
00

00

sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Obrady trwały od godziny 9 do godziny 13 .

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku

Mgr Krzysztof Ojczyk
Ewelina Cabała
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