
    P R O T O K Ó Ł  Nr  LX/2010 

 

z obrad LX sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu: 

8   w r z e ś n i a   2010  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 20 radnych: 

 

 Radny (a): 

 

1. Marek Adamczyk, 

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. Kucia Maria, 

12. Kwaśniak Adam, 

13.    Milewski Stanisław, 

14. Ojczyk Krzysztof, 

15. Pacewicz - Pyrek Katarzyna, 

16. Pasierb Tadeusz, 

17. Pikuła Lech, 

18. Smołucha Adam, 

19. Warzecha Apolonia, 

20. Wiśniowski Mirosław. 

 

 Radni nieobecni usprawiedliwieni : 

1. Józef Kubas. 



 

 Ponadto udział w sesji wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Poseł na Sejm RP Jan Musiał,  

5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad 1. 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady LX sesji 

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

Burmistrzów, Pana Sekretarza, Pana Posła Jana Musiała oraz zaproszonych gości       

i stwierdził, że na stan 21 radnych w obradach sesji uczestniczy 20 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, przewodniczący stwierdził, że materiały zostały prawidłowo 

doręczone. Następnie przedstawił porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej                

w Brzesku. 

   Porządek obrad LX sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 25.06.2010r.,   

          30.06.2010 r., 24.07.2010 r.  

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. Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach  

            oświatowych Gminy Brzesko.  

12. Informacja na temat funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie Gminy  

            Brzesko.  

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko,  

2) upoważnienia Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania           

         wykraczającego poza rok budżetowy 2010; 

3) określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do 

udzielania tych ulg; 

4) określenie zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.  

5) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

6) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

7) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

8) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego; 

9) nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu; 

10) zmiany uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia   

27 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na 

obszarze Gminy Brzesko; 

11) zmiany uchwały Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy 

Brzesko; 

12) zmiany uchwały Nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 27 września 2006r. w sprawie nadania statutów osiedlom Miasta 

Brzeska; 



14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 Przewodniczący zapytał czy są wnioski do porządku obrad sesji – radni uwag                 

i wniosków nie mieli, natomiast w imieniu Burmistrza Brzeska, poprawkę do 

porządku obrad wniósł Przewodniczący Rady: 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, iż 

został proszony przez Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, aby wprowadzić do 

porządku obrad do punktu 13 podpunkt 13 projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie rozlewni 

rzeki Dunajec.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, iż 3 września br. wpłynęło pismo od 

prezesa tego stowarzyszenia z prośbą, aby we wrześniu podjąć uchwałę  

o zgodzie na rozwiązanie stowarzyszenia, gdyż w październiku na Walnym 

Zgromadzeniu Członków, będą uchwalać rozwiązanie tego stowarzyszenia. Doszli do 

porozumienia, że gminy mało skutecznie działały, więc na kwietniowym zebraniu 

podjęto kroki, aby rozwiązać to stowarzyszenie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie wprowadzenie do porządku obrad do punktu 13, podpunktu 13 – 

podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec. – wprowadzenie 

zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk, zapytał w sprawie dotyczącej trzech 

projektów uchwał, odnośnie zmiany stałych obwodów do głosowania oraz statutów 

osiedli miasta i gminy Brzesko. Na ostatniej komisji statutowej, podjęty został 

wniosek, aby opracować granicę tych osiedli na terenie miasta Brzeska. 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy niepodjęcie tych uchwał skutkowało by lub 



ograniczyło prawem wyborczym przy zbliżających się wyborach kogoś  

z mieszkańców?  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że mogłoby to spowodować 

zamieszanie, gdyż w statutach osiedli obecnie brakuje kilku ulic oraz pojedynczych 

domów na ul. L. Piłsudskiego, ponieważ ta ulica jest podzielona na dwa osiedla. 

Bezskuteczność głosowania tych osób, wiele by nie zmieniło w wyborach, lecz 

spowoduje to zamieszanie, że nie są te ulice ujęte w osiedlach.  

Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk, wyjaśnił, że te zmiany łączą się  

z postawionym wnioskiem przez Komisję Statutową. Lepiej, gdyby zmienić 

kompleksowy projekt zmian dotyczący granic razem z dzisiejszymi projektami. Dało 

by to jasne klarowne rozwiązanie granic i obwodów dla mieszkańców gminy.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że przy wyborach prezydenckich nie 

miało to znaczenia, gdyż w wyborach prezydenckich jesteśmy jako jeden cały okręg, 

oraz w wyborach parlamentarnych. W samorządowych gminach te uchwały 

powodują niemalże utrzymanie stanu, który był w 2006 roku w wyborach, nie 

powodują żadnych zmian. Jest zdania, aby nie robić okręgów w podziale na osiedla, 

lecz podziały na ulice. Sekretarz Gminy, dodał, że wtedy mogą być  

w jednym okręgu wyborczym mieszkańcy dwóch osiedli. To rozwiązanie, które 

przedstawił Stanisław Sułek, musi być uzgodnione w porozumieniu z Komisarzem 

Wyborczym.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, te zmiany, które 

zostały przedstawione przez Sekretarza Gminy, zostały zaopiniowane przez komisje 

Rady Miejskiej w Brzesku oraz biuro Komisarza Wyborczego w Tarnowie. Nie 

zwrócono uwag co do prawomocności tych uchwał. Stwierdził, że te zmiany są 

konieczne i przywracają stan z przed wyborów w 2006r.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, przedstawił 

porządek obrad wraz z przegłosowana zmianą : 

   Porządek obrad LX sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 25.06.2010r.,  

       30.06.2010 r., 24.07.2010 r.  

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. Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach  

       oświatowych Gminy Brzesko.  

12. Informacja na temat funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie Gminy  

       Brzesko.  

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko,  

2) upoważnienia Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania           

           wykraczającego poza rok budżetowy 2010; 

3) określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób 

uprawnionych do udzielania tych ulg; 

4) określenie zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.  

5) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

6) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

7) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

8) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego; 

9) nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu; 

10) zmiany uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia   

27 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na 

obszarze Gminy Brzesko; 

11) zmiany uchwały Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy 

Brzesko; 



12) zmiany uchwały Nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 27 września 2006r. w sprawie nadania statutów osiedlom Miasta 

Brzeska; 

13) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów        

i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.  

 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. 

16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poprosił wszystkich zebranych 

na sesji, aby uczcić minutą ciszy śmierć byłego radnego śp. Ryszarda Cuber.  

 

Ad 3. 

 Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 25.06.2010 

r., 30.06.2010 r. , 24.07.2010 r. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że protokóły  

z poprzednich sesji Rady Miejskiej z dnia 25.06.2010r, 30.06.2010r. oraz 

24.07.2010r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt z państwa 

radnych nie wniósł do przedłożonych protokołów uwag. W tym momencie zwrócił się 

z zapytaniem: Czy są uwagi radnych do protokołów? Uwag nie było, a zatem 

Przewodniczący wnosi o przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie 

protokoły z obrad sesji: 

1. Protokół z dnia 25 czerwca 2010 roku Nr LVII/2010 z obrad Rady Miejskiej  

w Brzesku został przyjęty jednogłośnie.  

2. Protokół z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr LVIII/2010 z obrad Rady Miejskiej  

w Brzesku został przyjęty jednogłośnie.  

3. Protokół z dnia 24 lipca 2010 roku Nr LIX/2010 z obrad Rady Miejskiej  

w Brzesku został przyjęty jednogłośnie.  



 

Ad 4. 

 Interpelacje radnych. 

 

Radna Apolonia Warzecha, zgłosiła dwie interpelację.  

Pierwsza interpelacja dotyczyła, remontu przejazdu kolejowego od  

ul. Starowiejskiej. Radna poinformowała, że w związku z kończącym się remontem 

ul. Solskiego, poprosiła, aby wykonać remont przejazdu, ponieważ ten przejazd 

kolejowy jest bardzo uciążliwy.   

Druga interpelacja dotyczyła sprawy procedur budżetowych. Radna chciała wiedzieć 

jak będzie wyglądał całokształt procedur budżetowych w tym roku, ponieważ jak 

dodała, jest to rok specyficzny.  

 

Radny Marek Adamczyk złożył sześć interpelacji.  

1) Interpelacja pisemna w sprawie dokończenia asfaltowania drogi oś. Szkolne. 

Panie Burmistrzu, na wstępie pragnę bardzo podziękować Panu i wszystkim 

służbom Urzędu Miejskiego za wykonanie nawierzchni asfaltowej na części ulicy 

oś. Szkolne. Zwracam się z gorącą prośbą w imieniu mieszkańców tej ulicy, aby 

uczynić wszystko co pozwoli dokończyć rozpoczęte prace na tej ulicy jeszcze  

w tym roku. Ciągłe deszcze oraz ciężkie samochody wożące ziemię na boisko 

sportowe spowodowały iż część tej ulicy zamieniła się w rozmiękłe bajoro,              

a mieszkańcy nie mogą dostać się do swoich domów. Strach pomyśleć co będzie 

gdy nadejdą jesienne słoty. Gdyby dokończenie asfaltowania drogi było 

niemożliwe to bardzo proszę chociaż o wysypanie tego odcinka drogi tłuczniem 

lub innym materiałem, który umożliwiłby tym ludziom swobodne dojście do 

swoich domów. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby. 

2) Interpelacja pisemna w sprawie wykonania oznakowania pionowego  

i poziomego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wiślanej  

z ul. Gibałówka. 



Zwracam się do Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców ulicy Gibałówka,          

o wykonanie poziomego i pionowego oznakowania przejścia dla pieszych na 

skrzyżowaniu z ul. Wiślaną, (droga krajowa nr 768) 

W związku z narastającym ruchem samochodowym oraz budową autostrady A4 

na ul. Wiślanej, mieszkańcy ul. Gibałówka narażeni zostali na wielkie 

niebezpieczeństwo związane z przejściem na drugą stronę ulicy Wiślanej, gdzie 

znajduje się sklep spożywczy, przystanek autobusowy, oraz chodnik dla pieszych 

prowadzący do szkoły i przedszkola. 

Mieszkańcy tej ulicy to osoby starsze i spora grupa dzieci oraz młodzieży szkolnej, 

która musi kilka razy dziennie pokonywać to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. 

Bardzo proszę o pilne zainteresowanie tą sprawą odpowiednie służby, aby zapobiec 

tragicznym wypadkom. Życie ludzkie jest najwyższą wartością i wszyscy mamy 

obowiązek chronienia go. 

3) Interpelacja pisemna w sprawie odprowadzenia wód opadowych z ulicy 

Gminnej. 

Panie Burmistrzu, zwracam się z gorącą prośbą o pilne wykonanie odwodnienia 

(wykonanie rowów i przepustów) na ul. Gminna na styku z ulicą S. Faustyny, oraz 

na ulicy bocznej (odnoga ul. S. Faustyny) 

W związku z licznymi opadami, dojazd mieszkańców do swoich domów jest 

praktycznie niemożliwy. Obecnie jest to jedno wielkie rozlewisko, a stojąca woda w 

rowach powoduje podtapiania piwnic, oraz budynków gospodarczych. Kiedyś były 

tam drożne rowy i przepusty, które zostały zasypane, lub zabetonowane. 

Szybkie wykonanie tych prac jest potrzebne przed zbliżającymi się jesiennymi 

deszczami, oraz zbliżającymi się wyborami, które na pewno znajdą swoje 

przełożenie na wynik wyborców. 



4) Interpelacja pisemna w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. 

Dobrego Pasterza, wraz z kanalizacją opadową oraz budowy wodociągu             

w Mokrzyskach - IV etap. 

Panie Burmistrzu, w propozycji do budżetu na rok 2011 wnoszę o ujęcie  

w budżecie wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Dobrego Pasterza, będącej 

jedyną drogą prowadzącą do cmentarza. Stara droga została wykonana 20 lat 

temu ze starych płyt drogowych, z których wystają pręty zbrojeniowe i stwarzają 

olbrzymie zagrożenie. Droga ta jest o lekkim spadzie, a znajduje się wyżej niż 

posesje przy tej drodze, w chwilach obfitych opadów zamienia się w potok i woda 

zalewa te posesje. Dlatego jest potrzeba wybudowania kanalizacji odprowadzającej 

te wodę do potoku przy ul. S. Faustyny. 

Pragnę nadmienić, iż nasza miejscowość jako jedyna w gminie nie posiada 

odpowiedniej drogi prowadzącej na cmentarz. 

Panie Burmistrzu, przypominam że od wielu lat mieszkańcy Mokrzysk czekają na 

budowę wodociągu. Sprawa ta ciągnie się od marca 2003 roku i jedyną 

odpowiedzią Zarządu Gminy na liczne pisma w tej sprawie jest stwierdzenie, iż 

inwestycja zostanie rozpatrzona w kolejnym roku. 

Bardzo proszę o umieszczenie wymienionych inwestycji w budżecie na rok 2011. 

 

5) Interpelacja pisemna w sprawie pilnej kontynuacji remontu Szkoły 

Podstawowej w Mokrzyskach. 

Panie Burmistrzu, trzy lata temu rozpoczęto remont naszej szkoły. Dokonano 

konserwacji dachu, wymiany stolarki okiennej i zrobiono odwodnienie drenażowe 

szatni. Nie dokończono izolacji pionowej szkoły od strony wschodniej  

i południowej, co doprowadziło do zniszczenia odnowionych ścian w szatni oraz 

pomieszczeń przyległych. Konieczne było ponowne malowanie ścian. 

Przypominam, iż pilna jest wymiana instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, 

oraz gazowej wraz z centralnym ogrzewaniem i kotłowni. 



Należy dokończyć wymianę wykładzin podłogowych, oraz dokończyć malowania 

ścian wszystkich pomieszczeń szkolnych. Stan chodników wokół szkoły zagraża 

bezpieczeństwu dzieci. 

Interpelację tą składam w związku ze zbliżającymi się pracami nad budżetem na 

rok 2011. 

Mieszkańcy Mokrzysk (wyborcy) zadają mi pytania, dlaczego musimy sprzedać 

Dom Strażaka, aby uzyskać środki na remont szkoły, gdy w tym samym czasie 

remontuje się inne o wiele mniejsze szkoły, a my czekamy i czekamy. 

6) Interpelacja pisemna w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2011 remontu 

budynku GOSiR w Mokrzyskach. 

Panie Burmistrzu, bardzo proszę o pilne ujęcie w budżecie a rok 2011 

kontynuację remontu GOSiR-u w Mokrzyskach. Rozpoczęty remont GOSiR-u  

w 2008 roku został przerwany i jest pilna potrzeba remontu parteru tego 

budynku. 

Do najważniejszych prac należy: 

- wymiana stolarki okiennej 

- wymiana instalacji grzewczej 

- nowa posadzka 

- malowanie wszystkich pomieszczeń 

- termoizolacja budynku, oraz wykonanie elewacji 

Przypominam, iż do tej pory nie wybudowano oczyszczalni ścieków dla Szkoły 

Podstawowej i GOSiR-u. 

Radna Jadwiga Kramer złożyła interpelację w imieniu Radnego Józefa Kubasa.  

Czy wybetonowany plac przed sklepem spożywczym PSS „Społem” Nr 30  

i Hurtownia Odzieży „Ewa” przy ul. L. Piłsudskiego w Brzesku, musi być 

parkingiem dla samochodów osobowych, utrudniając poruszanie się mieszkańców 

z pobliskich osiedli? Ponownie Jan Wąs i Ignacy Klepak z os. Wojska Polskiego  

w Brzesku, prosili mnie radnego o interwencję w tej sprawie. Stwierdzili, że 

manewrujące samochody po tym placu, są wielkim zagrożeniem dla dzieci i ludzi 

starszych. Zauważyli, że część mieszkańców tych osiedli, omija ten „dziki” plac, 

korzystając z ul. Powstańców Warszawy. 29 sierpnia 2010r. (niedziela), doliczyłem 



się o godzinie 18:00, aż 17 samochodów zaparkowanych bez ładu i składu. 

Przecież na ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla Brzezowieckiego w Brzesku 

dn. 20.04.2010r. w obecności Burmistrza Brzeska, mieszkańcy poruszyli ten 

problem, a Zarząd Osiedla zawnioskował, by na tym placu wyznaczyć pas ruchu 

dla pieszych. Czekamy wszyscy na pomyślne rozwiązanie tej sprawy.  

 

Radna Jadwiga Kramer złożyła dwie interpelacje.  

Dotyczy: udrożnienia studzienek kanalizacji opadowej. Podczas ostatnich 

intensywnych opadów deszczu na przełomie sierpnia i września br. 

zaobserwowałam, że studzienki te po prawej, parzystej stronie ulicy                  

w niewystarczający sposób zbierają wody opadowej i w efekcie na ulicy tworzą 

się rozległe kałuże i zastoiny. Wynika to zarówno wskutek częściowego 

zamulenia kratek jak i pofałdowanej nawierzchni drogowej. Nawierzchnia tej 

ulicy była ostatnio remontowana jakieś 8 lat temu, ale przy dużym natężeniu 

ciężkiego taboru jest już zdeformowana. Szczególnie zaś we wspomnianym 

okresie opadów, najgłębsza i najbardziej rozległa zastoina utworzyła się na 

drodze wjazdowej na osiedle Browarna i zaplecze pawilonu handlowego 

„Hermes". Jest tam wprawdzie usytuowana kratka ściekowa, ale niedrożna, gdyż 

ta głęboka kałuża stała przez dłuższy czas. Zamulenie i zanieczyszczenie 

zewnętrzne studzienek /nanosy śmieci, liści i gałązek/ dotyczy również ul. 

Mickiewicza. Proszę o podjęcie skutecznych działań w celu likwidacji tych 

niedogodności. 

Dotyczy: bieżącej informacji nt. usytuowania zjazdu z obwodnicy.  

Na sierpniowym zebraniu mieszkańców osiedla Jagiełły-Kopaliny, które odbyło się 

w Sz. Podstawowej nr. 2 padł zarzut ze strony mieszkańców tego osiedla, że władze 

samorządowe nie monitorują na bieżąco działań GDDiA w Krakowie i nie 

naciskają, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie lokalizacji zjazdu z autostrady, 

a ściślej mówiąc drogi tranzytowej z Warszawy na południe Europy, czy jak kto 

woli, zachodniej obwodnicy miasta. Proszę o szeroką, również prasową informację 

o podjętych i podejmowanych przez miejscowe władze samorządowe działaniach  

i ich skutkach, aby uspokoić wzburzone umysły i stawić czoła malkontentom  

i szowinistom, a zapewnić spokój tym, którzy chcą normalnie żyć i pracować ku 

pomyślności wszystkich. Przeciągający się ponad miarę proces decyzyjny w tej 

materii, wywołuje chaos informacyjny i obawy, że „władza coś knuje" 



My radni, również potrzebujemy takiej informacji, aby w rozmowie  

z mieszkańcami umieć ich poinformować , co w tej sprawie piszczy w trawie.  

 

Radna Maria Kądziołka. W imieniu mieszkańców Brzeska i Gminy Brzesko 

złożyła cztery następujące interpelacje. 

1. Bardzo proszę o poważne podejście do sprawy związanej z zapadniętymi 

studzienkami kanalizacyjnymi na ul. Okocimskiej. W tej sprawie składałam już 

kilkakrotnie interpelacje. Zapadnięcia naprawdę stanowią niebezpieczeństwo 

dla użytkowników, dlatego proszę Pana Burmistrza   o podjęcie działań w tym 

temacie.   Jest to droga powiatowa, dlatego proszę o przedstawienie tej sprawy 

Panu Staroście. 

2. Kilka razy składałam interpelację związaną z Figurką Matki Boskiej znajdującą 

się na działce gminnej  w  miejscowości   Mokrzyska.  Figurka  ta  niebezpiecznie  

zaczyna   pochylać  się w stronę drogi wojewódzkiej. Bardzo proszę o podjęcie 

działań w celu jej zabezpieczenia. Nie chodzi tutaj o remont i o jakieś wielkie 

koszty, gdyż jest ona w dobrym stanie, natomiast chodzi o zabezpieczenie jej 

przed wywróceniem się. Figurka ta znajduje się obok nowo wybudowanej studni. 

Prace zabezpieczające mogą być wykonane przez pracowników 

zatrudnionych w ramach prac publicznych.  

3. Kolejna sprawa, jaką chcę poruszyć dotyczy fatalnego stanu drogi wojewódzkiej 

Brzesko - Szczurowa, w szczególności w miejscowości Mokrzyska. W drodze tej, 

pomimo, że jest dopiero wrzesień /nie chcę myśleć, co będzie gdy przyjdzie 

zima/ powypadały głębokie dziury, które stanowią bardzo duże zagrożenie dla 

jej użytkowników. Ma się wrażenie, że drogą tą nikt się nie interesuje, że nie jest 

na bieżąco sprawdzany jej stan techniczny. Moja prośba do  Pana  Burmistrza,  

aby zwrócić się do Zarządu  Dróg Wojewódzkich o pilne podjęcie   kroków   

w  zakresie   naprawienia   dziur  i   bieżącego  sprawdzania  jej   stanu 

technicznego, nie tylko w miejscowości Mokrzyska, ale na całym odcinku 

leżącym na terenie gminy Brzesko.  

4. Świateł na skrzyżowaniu ul. Solskiego, ul. Starowiejskiej i ul. Legionów 

Piłsudskiego/przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej/. 

Wyjeżdżając z ul. Legionów Piłsudskiego w kierunku Słotwiny i dalej 

Mokrzysk i Szczurowej na zielonym świetle skrzyżowanie zdążą opuścić tylko 

dwa, a w najlepszym wypadku trzy samochody. Światła są źle ustawione,  

a kierowcy mają bardzo mało czasu aby je opuścić. Ponadto, kierowcy 



wjeżdżający do Brzeska od strony Słotwiny, w tym samym momencie mają 

czerwone światło, co jest nieporozumieniem, gdyż bezkolizyjnie, spokojnie 

mogliby opuścić skrzyżowanie. Moja prośba do Pana Burmistrza, aby 

spowodować takie zsynchronizowanie świateł, aby więcej samochodów 

wyjeżdżających od strony ul. Legionów Piłsudskiego w stronę Słotwiny mogło je 

opuścić przy jednej zmianie świateł.  

 

Ad. 5 Zapytania radnych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał o plac 

przed sklepem spożywczym obok Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku, jest on 

własnością spółdzielni mieszkaniowej. Poprosił, aby miasto oficjalnie wystąpiło do 

spółdzielni, aby na rok 2011 znalazły się środki w budżecie na remont oraz 

zagospodarowanie tego placu. Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji 

Gospodarki Komunalnej, aby na najbliższe posiedzenie komisji zaprosiła 

Powiatowego Komendanta Policji w sprawie zabezpieczenia drogi przed pojazdami, 

które zbyt szybką jazdą zagrażają mieszkańcom z osiedla Kopaliny-Jagiełły.   

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że kilka tygodni temu 

odbył spotkanie na wniosek sołtysów i przewodniczących osiedli w sprawie budowy 

autostrady. Na spotkaniu obecni byli między innymi przedstawiciele Policji. 

Burmistrz apelował, aby zwiększyć ilość patroli na terenie Gminy Brzesko. 

Przedstawiciele Policji zwrócili się do Burmistrza, aby zakupił przenośny foto-radar. 

Został on już zakupiony i przekazany do Policji. W związku z budową autostrady 

ruch jest bardzo duży a bezpieczeństwo jest ważne, podkreślił Burmistrz Brzeska.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zgłosił wniosek do 

Burmistrza Brzeska o podwyżki dla personelu pomocniczego zarówno dla szkół jak 

i przedszkoli. Stwierdził, że pracownicy Ci, są od kilku lat pomijani przy 

podwyżkach i trudno nie podjąć tego tematu widząc, że nauczyciele otrzymują 7% 

podwyżkę, a ci pracownicy nic nie dostają, bo państwo dba o nauczycieli, ale o 

innych pracowników już nie. Przewodniczący prosił Burmistrza, aby przy 

planowaniu budżetu na 2011 rok, ująć podwyżki dla personelu pomocniczego dla 

szkół i przedszkoli. Średnie wynagrodzenie brutto takiego pracownika wynosi 1 

500zł. „Na rękę” jest to ok. 1 000zł. a w wielu przypadkach jest to jeden żywiciel 

rodziny. Podał przykład rodziny, gdzie pensja nie wystarcza na wyżywienie trójki 

dzieci. 



Radna Ewa Chmielarz, zwróciła się z zapytaniem o spowodowanie, aby policja 

częściej patrolowała na ul. Wiślanej w Mokrzyskach lub zamieściła foto-radar, 

ponieważ obecnie budowana jest autostrada, ograniczenie na tej długości jest do 

40km/h. Radna stwierdziła, iż z ul. Trakt Królewski nie da się wyjechać w stronę 

Brzeska, ponieważ prędkość pędzących aut jest tak wielka, że nie jest się w stanie 

podporządkować do ruchu a przede wszystkim stwarza to duże zagrożenie dla 

dzieci które uczęszczają do szkoły.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, oznajmił, że pojawia się coraz więcej 

niepokojących sytuacji w Gminie Brzesko. Poinformował, iż zorganizuje  

w najbliższym czasie ponowne spotkanie na które zaprosi Radnych, Sołtysów, 

Przewodniczących osiedli, oraz przedstawicieli komendy powiatowej policji, jak  

i zarządców budowy autostrady w sprawie tych terenów, gdzie są najbardziej 

zagrożone poprzez budowę autostrady. Poinformował, że ta sprawa jest 

monitorowana na bieżąco, zakupione zostaną odblaskowe kamizelki dla dzieci, aby 

bezpiecznie uczęszczały do szkoły.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała, czy ul. Przemysłowa w Brzesku, 

będzie w tym roku modernizowana, czy zostanie tam wykonana nakładka? Radna 

poinformowała również, iż wychodząc z lasu Szczepanowskiego w stronę 

Szczepanowa, idąc Szlakiem Św. Jakuba, stoi kapliczka, która niepokojąco się 

przechyla. Zapytała, czy niewielkim kosztem można było by ją wyremontować.  

Radny Stanisław Góra, zapytał, dlaczego w dalszym ciągu nie ma przedstawiciela 

Zarządu Dróg Powiatowych? Po obecnych powodziach, jest wiele niebezpieczeństw  

i wiele rzeczy do wykonania. Radny poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Brzesku, aby wpłynął w jakiś sposób na przedstawiciela Zarządu Dróg 

Powiatowych by zjawiał się raz na jakiś czas na obradach sesji lub na poszczególne 

komisje.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, osoby 

zainteresowane są zapraszane na sesje imiennie, mają wiedzę na temat obrad. 

Uważa, że jeśli ktoś nie ma ochoty przychodzić na zaproszenie, to nikt nikogo nie 

zmusi do uczestniczenia. Przełożonym Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych jest 

Pan Starosta, on również zostaje zaproszony.  

Radny Stanisław Góra, skomentował, że on tego nie rozumie. Należy to do ich 

interesu, ponieważ pozwoli im uniknąć pewnych zaskoczeń. 

Radny Adam Smołucha, zapytał Burmistrza Brzeska, czy zamierza wziąć udział  

w forum ekonomicznym w Krynicy. Uważa, że rozwój miasta i gminy Brzesko, 



będzie uzależniony od pozyskania inwestorów. Podkreślił, że w pozyskaniu 

środków unijnych przez cztery lata ani jako radni ani jako włodarze miasta nie 

zrobiono nic aby pozyskać inwestorów, choć aktywność pana Burmistrza i zarządu 

miasta w pozyskiwaniu środków unijnych jest duża. Na forum są obecni nie tylko 

ekonomiści, przedsiębiorcy. Podkreślił, że trzeba dbać o to, żeby zasobność 

mieszkańców była coraz lepsza. Radny poinformował, że ma nadzieję, iż obecny na 

sesji Pan Poseł Jan Musiał, również będzie uczestniczyć na tym forum z szansą na 

pozyskanie licznych kontaktów.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował radnego, że często brał 

udział na forach ekonomicznych odbywające się w Krynicy lecz mają one zupełnie 

inną tematykę oraz zagadnienia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że 

również brał udział w forum ekonomicznym w Krynicy. Forum ma na celu 

spotkanie się licznej branży ludzi, którzy dyskutują o ogólnych problemach.  

Radny Franciszek Brzyk, zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło usuwania 

skutków powodzi. Po wcześniejszych interpelacjach w tym temacie, radny otrzymał 

odpowiedź od Wiceburmistrza Jerzego Tyrkiela. Zwrócił uwagę na to, iż w budżecie 

jest ujętych kilka zmian ale na usunięcie zbocza, które jest w Okocimiu na  

ul. Zagrody i ul. Klęczany . W związku z tym zapytał, czy nie można ze środków 

własnych wykonać należyte prace. Drugim zapytaniem było w sprawie podwyżek 

dla pracowników administracji obsługi. Uważa, że przy wykonaniu analizy 

wynagrodzeń nauczycieli przez Naczelnika Wydziału EKiS Józefa Cierniaka, 

dokonać również analizy wynagrodzeń pracowników administracji  

obsługi i uwzględnić im wskaźnik inflacji.  

Radny Marek Adamczyk, poprosił Burmistrza Brzeska, by tablica z nazwą 

miejscowości Mokrzyska ponownie pojawiła się w stosownym miejscu. Podczas 

prac związanych z autostradę została usunięta.  

 

Ad. 6.  Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Przewodniczący Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga, poinformował, że od 

1 września br. jeden z przewoźników na trasie Brzesko-Kraków, zmienił swój 

rozkład. S-ka bus firma przewozowa, podzieliła w/w odcinek na Brzesko-Bochnię  

z przesiadką z Bochni na Kraków. Przewodniczący osiedla, podkreślił, że 

mieszkańcy są oburzeni, sam otrzymał kilkanaście skarg. Jeździ młodzież do szkół, 



mieszkańcy Powiatu Brzeskiego do miejsc pracy i muszą dokonywać przesiadki, 

podkreślając, że od października również będą uczęszczać studenci. Przewoźnicy 

powinni służyć społeczeństwu. Przewodniczący poprosił, aby Burmistrz zajął się 

tym tematem, by w jakimś stopniu przywrócić bezpośrednią łączność  

z Krakowem. Przewodniczący osiedla, zapytał również w sprawie zatrzymywania 

autobusów m.in. Trans-Frej, Szwagropol na przystanku przy ul. Królowej Jadwigi. 

Największa liczba mieszkańców z tego terenu osiedlowego dojeżdża do szkół  

i pracy z tego przystanku. Poprosił o interwencję, aby uruchomić ten przystanek 

na żądanie.  

Inspektor Urzędu Miejskiego w Brzesku, Zbigniew Matras poinformował, że ma 

rozeznaną sprawę w przypadku przewoźnika S-ka bus. Inspektorat Transportu 

Drogowego „wpadł” na kontrolę w/w przewoźnika, nałożył bardzo wysoką karę za 

to, że nie respektowała czasu pracy kierowców. Do 50 km/h nie trzeba mieć 

tachografu i w tym przypadku kierowca może jeździć ile chce. Inspektor, podkreślił, 

że Urząd Miejski wystąpi z pismem, aby dalej prowadzić kontrolę ponieważ uważa, 

że jest to próba ominięcia przepisów. Podkreślił, że inni przewoźnicy już występują 

o przedłużenie trasy na Kraków. Zbiegniew Matras poinformował, że również 

wystąpi z pismem do wszystkich przewoźników, w sprawie zatrzymywania się na 

przystanku przy ul. Królowej Jadwigi, choć poinformował, że są to dla nich 

dodatkowe koszty a przede wszystkim dobra wola kierowcy.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, poinformował, że Burmistrz Brzeska nie 

odpowiada mu na pytania. Uważa, że od trzech miesięcy zadaje pytanie na temat 

rozwiązań prawnych odnośnie podtopień, gospodarki ściekowej, powodzi i żadnych 

odpowiedzi nie otrzymuje. W związku z tym zadał pytanie Radnym. „Po raz piaty 

była fala powodziowa, po raz piąty mieszkańcy zostali podtopieni, po raz piąty 

ponoszą straty finansowe, rowy melioracyjne wymagają odbudowy. Sytuacja jest  

w dalszym ciągu nierozwiązana.’’ Sołtys uważa, że radni powinni wykazać bardzo 

duże zainteresowanie od strony prawnej, organizacyjnej, aby ten problem w końcu 

rozwiązać.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, uważa, że sołtys nie przykłada wagi do 

skali problemu. Były takie miejscowości na terenie Polski, które miały sytuację 

tragiczną. Burmistrz dodał, iż rozumie to, że mieszkańcy są podtopieni a od tej 

chwili każdy deszcz powoduje spore straty, szczególnie jeśli jest teren nizinny.  

Na naszej gminie jest takie a nie inne ukształtowanie terenu i takie prawo jakie 

obowiązuje. W obecnym czasie w sejmie tworzy się tzw. „specustawa”, w której 



będzie można wkraczać bezpośrednio w regulację cieków wodnych oraz rowów 

melioracyjnych. Niedawno nastąpiła taka sytuacja, że 10 mieszkańców zgodziło się 

na przekopanie rowu a jedna osoba nie wyraża zgody, a jest prawo własności, które 

obowiązuje. Burmistrz podał również przykład z budową chodnika. Zabezpieczane 

są środki na tą inwestycję, wykonuje się dokumentację, jest zgoda od stu 

mieszkańców i dwóch mieszkańców się nie zgadza a problem staje się 

nierozwiązalny.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że jeśli chodzi  

o aktywność pana sołtysa Mokrzysk to część osób w Urzędzie widziała, email od 

pana sołtysa tuż po Bożym Ciele. Praca jaka została wykonana podczas pierwszej 

powodzi jak również monitowanie ciężkiej sytuacji w terenie jest wynikiem tego, że 

po paru miesiącach pan sołtys grozi palcem radnym z Mokrzysk. Zastępca 

Burmistrza Jerzy Tyrkiel poinformował, że miał możliwość efektywnie 

współpracować z radnymi z Mokrzysk. Podsumował, czy aktywność pana sołtysa 

Mokrzysk, jest na wystarczającym poziomie.?!  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, poinformował, że ta wiadomość email to było 

zdjęcie przedstawiające jak wygląda ulica po każdych opadach deszczu, jedna  

z ulic gminnych w Mokrzyskach, która została zalana. Sołtys, złożył propozycję 

Burmistrzowi Brzeska, że zakupi kamizelki ratunkowe a Urząd zakupi łodzie, aby 

mieszkańcy mogli dostać się do swoich posesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że 

jest to zaniedbanie samorządu z ostatnich 30 lat i jest to wina mieszkańców, którzy 

zasypują rowy likwidując i poszerzając swoje posesje. Jest to również wina 

melioracji, która nie ma pieniędzy i też nic nie robi, jak również wina państwa, 

które też w tym temacie nie wiele zrobiło. Dyskusja na temat powodzi na ostatniej 

sesji była bardzo długa, została przedyskutowana na wszelkie sposoby.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, poinformował, że apeluje, aby rozwiązać 

problemy prawne na poziomie naszej gminy, zaczynając od spółki wodnej która nie 

działa, oraz od udrożnienia rowów najpierw gminnych a następnie powiatowych. 

Wtedy będzie to znacząca poprawa.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, dodał, że jeśli 

kawałek rowu jest gminy a inny kawałek jest prywatny to udrożnienie na 10 

metrach nic nie da, skoro z drugiej strony jest na prywatnym będzie zatkany. Jeśli 

mamy zmieniać prawo to należy je zmieniać odgórnie. Miasto to co powinno robić  

w ramach posiadanych środków, wykonuje to.  



Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, uważa, że najwidoczniej miasto nie wykonuje 

wszystko wystarczająco, skoro mieszkańcy mają wiecznie pretensje głównie do 

sołtysa. Poinformował, że nie ma co narzekać na ustawodawstwo w Warszawie, na 

inwestycje ponieważ, jest to temat do rozwiązania na „naszym podwórku”.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeśli nie ma prawa dostępu do danej 

nieruchomości i nie jest się w stanie nic zrobić. Jeśli jest zgoda mieszkańców i jest 

współpraca, to się rozwiązuje problemy. Dobrym przykładem jest Szczepanów, 

który rozwiązywany jest wspólnie z powiatem. Burmistrz poinformował, że blisko 

260 wniosków zostało złożonych do MOPS-u, ktoś je musiał wykonać. Oprócz 

swojej pracy pracownicy MOPS-u jeździli w teren. Bez względu na to, czy wniosek 

był pozytywnie czy negatywnie zweryfikowany,  podejmowali działania.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że kwestia spółki 

wodnej była przedmiotem jego ponownej analizy i zasięgnięcia materiałów 

archiwalnych. Powstały one z inspiracji oraz w jakiś sposób przy pomocy pana 

sołtysa Kośmidra za kadencji jego poprzedniej jako sołtysa. Stawiana jako wzór 

spółka wodna w Gminie Bochni a w szczególności na terenie Rzezawy funkcjonuje. 

Ich budżet, są to niewielkie składki od dużej ilości mieszkańców na poziomie 

wielokrotnie niższym niż te pieniądze które nasza gmina aktualnie wydaje tylko na 

udrożnianie i konserwacje rowów na terenie Mokrzysk. Najlepszym sposobem jest 

zmiana przepisów prawnych. Zastępca Burmistrza liczy na współpracę z Posłem 

Janem Musiałem.   

Radna Ewa Chmielarz, poczuła się, że została wezwana „do tablicy” przez Sołtysa 

Mokrzysk Marka Kośmidra. Nie zgadza się z opinią sołtysa, ponieważ uważa, że 

należy zasięgnąć opinią mieszkańców wsi Mokrzysk aby ocenić jej pracę. Podczas 

powodzi majowej, mieszkańcy Mokrzysk kierowali się do radnej, aby 

interweniowała. Radna osobiście na prośbę mieszkańców monitorowała i zgłaszała 

osobiście do Urzędu Miejskiego oraz do Wicestarosty w tej sprawie. Radna 

skierowała podziękowanie Burmistrzowi Brzeska oraz pracownikom Urzędu 

Miejskiego, którzy reagują bardzo szybko na jej interwencje. Nie rozumie sołtysa 

Mokrzysk, dlaczego twierdzi, że nic się nie wykonuje w sprawie rowów i stwierdziła, 

iż jest jej przykro po ocenie jaką wystawił sołtys jej i pozostałym radnym jak  

również Burmistrzowi Brzeska.  

Radny Stanisław Milewski, poinformował, że powiat nic nie robi w sprawie 

odbudowy dróg na skutek powodzi majowych. Podkreślił, że naraził się kilku 

osobom wykonując prace samemu, przekopując rowy. Odczytał jakie prace zostały 



wykonane w Buczu: 350 metrów wyremontowanej rzeki Uszewki, odwodniono 

teren Bucza poprzez firmę która wykonuje autostradę. Radny uważa, że trzeba 

sobie samemu radzić, ponieważ urząd nie pomoże.   

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, uważa, że od strony gminy radny 

Stanisław Milewski ma zawsze pomoc a rzeczywiście czasem problemy trzeba 

rozwiązać samemu, czego radny jest dobrym przykładem.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, aranżował spotkanie Burmistrza 

Brzeska z Panem Bogusławem Borowskim Dyrektorem Małopolskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych na którym sołtysa Bucza nie było. Jedną ze 

wspólnych inicjatyw jest wspomniana wyremontowana Uszewka w Buczu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ten rok pokazał, że przez wiele lat były 

zaniedbania przede wszystkim prawne. Na przyszłość najważniejsze są rozwiązania 

prawne i sposób finansowania.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, zapytał czy jest już podpisane porozumienie  

z firmą NDI na temat jazdy drogami gminnymi i naprawy dróg po wybudowaniu 

autostrady. Drugie pytanie dotyczące było dotyczących dróg serwisowych, których 

wybudowała firma NDI a problem wynikł taki że pojazdy jeżdżą tymi drogami. 

Trzecim zapytaniem było w sprawie przeprojektowania odwodnienia autostrady, 

ponieważ Wokowice są zalewane notorycznie. Sołtys uważa, że Burmistrz zna 

sprawę, ale aby poruszył sprawę w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad ponieważ nie odpowiadają na pisma. Czwartą sprawę jaką poruszył 

skierował do obecnego Posła Jana Musiała, w sprawie specustawy. Uważa, że   

w Sejmie powinno się położyć duży nacisk na tą sprawę, gdyż specustawa w tych 

warunkach ułatwi wszystkim pracę. Sołtys poprosił Burmistrza aby pomógł  

w walce z powiatem, ponieważ na ich terenach są drogi wojewódzkie przez które 

jeżdżą pojazdy pod budowę autostrady. Podkreślił, że głównie chodzi o wyrównanie 

pobocza dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że będzie w przyszłym 

tygodniu na spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  

i Autostrad.  

Sołtys Sterkowca Józef Witek,  poruszył sprawę mieszkańców, którzy najpierw 

blokują remont drogi a następnie zgadza ją się i mają wykonany podjazd do domu. 

Według sołtysa takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.  

Sołtys Jadownik Jerzy Gawiak, podał przykład jaki występuje na ul. Bocznej  

w Jadownikach. Od kilku lat nie można odwodnić tego terenu, ponieważ 20 



mieszkańców tej ulicy nie zgadza się na przekopanie rowu. Poinformował, iż cieszy 

się, że będzie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Policji w Brzesku, 

ponieważ ul. Małopolska w Jadownikach jest drogą objazdową w razie wypadku. 

Obecnie nie ma chodników, a dzieci uczęszczają do szkół.  

Poseł na Sejm RP Jan Musiał, poinformował, że z dyskusji jakie wynikają Gmina 

Brzesko przy tych kataklizmach jakie dotknęły Polskę a szczególnie południową 

Polskę to i tak w sumie nie ucierpiała tak jak północna i południowa  część 

Powiatu Brzeskiego, m. in Uszew, Gnojnik, Szczurowa, Borzęcin. Poseł 

wywnioskował, iż po dyskusji wywnioskował, że nie ma sprawnego działania 

samorządu i wszystkich odszkodowań, które zostały uruchomione przez rząd.  

Z wiedzy posła Gmina Brzesko otrzymała kwotę pół miliona złotych na usuwanie 

skutków powodzi od rządu i sprawnie je realizuje. Specustawy, które zostały 

przyjęte przez rząd, dotyczą działań przeciwpowodziowych, ograniczenie skutków 

powodzi, oraz spraw najważniejszych m. in pomocy ludziom, gdzie występują 

osuwiska, braku retencji ale nie dotyczą cieków wodnych. Obecnie rząd pracuje 

nad dwoma poważnymi ustawami dotyczącymi prawa wodnego oraz planu ochrony 

przeciwpowodziowej dla całej polski, gdzie zostaną określone strefy zalewowe.  

Współpraca sołtysów, księży proboszczów jest na dzisiejszy stan jedyną drogą, aby 

szukać kompromisów, przekonywania mieszkańców i rozwiązać te problemy.  

Radny Tadeusz Ciurej, skierował pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Brzesku Krzysztofa Ojczyka i całej Rady Miejskiej, które dotyczy nadania 

Honorowego Obywatela Miasta Brzeska śp. Księdza mgr. lic Stanisława Marka. 

Radny odczytał wniosek w którym stwierdził, iż „ jego zasługi dla naszej małej 

ojczyzny, są niewątpliwe i nie powinny zostać zapomniane.”  

„Ksiądz Stanisław Marek urodził się 14 listopada 1942 roku w Jaślanach       

(obecnie diecezja sandomierska). W 1960 roku złożył egzamin dojrzałości          

i w tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego                

w Tarnowie. Swoją posługę kapłańską na urzędzie proboszcza w parafii pod 

wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku sprawował długo bo       

16 lat od 28 lipca 1994 roku do 21 marca 2010 roku i nie ograniczał się 

jedynie do pracy duszpasterskiej, choć tę wykonywał z niezwykłą gorliwością     

i przejęciem. 

Nie dbał o własne wygody, ale wszystkie siły i środki materialne lokował  

w nasz kościółek, by stał się perłą sakralnej architektury miasta Brzeska - 

przeprowadził generalny remont świątyni, by swoim pięknem sławiła Stwórcę  



i przyciągała nie tylko nas, ale i przyszłe pokolenia brzeszczan. Jeździł od 

urzędu do urzędu starając się załatwić niezbędne pozwolenia i środki na 

renowację kościoła. I ważne: na bieżąco informował parafian, jakie prace będą 

wykonywane - nigdy nie żądał na ten cel „składek z numeru", ale dyskretnie 

wspominał o potrzebach. Cieszymy się naszym kościołem, cieszą się nasze 

dzieci, cieszyć się będą nasze wnuki, prawnuki i przyszłe pokolenia 

brzeszczan. To wielka zasługa księdza Stanisława Marka - Brzesko jest 

bogatsze o piękną świątynię, w której ludzie poznają Boga, ale i uczą się 

prawości i moralności. Bo te cnoty: prawość, sprawiedliwość, altruizm, 

współczucie, patriotyzm wpajał nam ksiądz Stanisław z cała gorliwością. 

Szczególnie uczulał na nie młodzież, z którą spotykał się na lekcjach religii  

w Liceum Ogólnokształcącym. W świecie ekspansywnej konsumpcji, 

materializmu, wzrastającego egoizmu i znieczulicy - on głośno wołał  

o wartości dziś niemodne, ale przecież o te, które decydują, że jest się 

CZŁOWIEKIEM (w najgłębszym znaczeniu tego słowa). Doceniają to 

absolwenci, jego dawni uczniowie - a dziś studenci, pracownicy różnych firm  

i instytucji, młodzi przedsiębiorczy ludzie - ludzie zakładający już własne 

rodziny. Wielu z nich nawet nie wie, że to właśnie dzięki księdzu Markowi 

jadło w czasach licealnych ciepły obiad w stołówce. Bo to właśnie Ksiądz 

Marek wiele razy oddawał swoje wynagrodzenie do dyspozycji dyrekcji szkoły, 

by za nie wykupić obiady dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin. Kto 

zapłacił za zakupy robione przez dziecko z biednej rodziny, kto dał ubogiej 

rodzinie na węgiel, chorym na leki ? Ksiądz Marek ! NASZ ksiądz Marek. 

„Miarą człowieka jest jego stosunek do innych ludzi". 

Nasz ksiądz miał „wielkie serce", był wrażliwym, nieprzeciętnym duszpasterzem, 

otwartym "na drugiego  człowieka.   Swoją postawią dawał przykład  

ludziom,  sprawiał,  że my -brzeszczanie — stawaliśmy się lepsi. 

• Wśród wielu cnót zdobiących jego postać jest jeszcze jedna - bardzo 

ważna -patriotyzm. Prezentował to w licznych kazaniach: jego głęboka erudycja, 

duże dziennikarskie doświadczenie pomagały w przybliżeniu słuchaczom 

narodowych dziejów. O sprawach Ojczyzny  mówił  z  przejęciem  i  gdyby  żył,  

z  całą pewnością mógłby  powtórzyć  za mickiewiczowskim bohaterem: 

„Ja i Ojczyzna - to jedno". Dla niego, jak i dla naszego papieża Jana Pawła II 

ważna była Polska - najważniejsza. Miał pełne przekonanie, że naród żyje, 

dopóty, dopóki żywa jest w nim narodowa świadomość: przywiązanie do tradycji, 



znajomość dziejów ojczystych. Dlatego tak dbał o darzenie szacunkiem  

i pamięcią pomnika ofiar hitlerowskiego bombardowania Słotwiny.  

Z jego inicjatywy, inicjatywy Urzędu Miasta, a także Związku Harcerstwa 

Polskiego corocznie 5 września odbywały się pod pomnikiem ofiar uroczyste 

msze święte połączone z artystycznymi, patriotycznymi występami młodzieży. 

Były to dla młodych - wielkie lekcje historii i patriotyzmu. To staraniem księdza 

Stanisława obelisk znalazł swoje nowe, godne miejsce na przykościelnym placu. 

Zmianę lokalizacji wymusiły urbanistyczne przekształcenia, ale uroczystości pod 

pomnikiem stały się już tradycją i z pewnością my, nasze dzieci i wnuki oddawać 

będziemy corocznie hołd pomordowanym nie tylko 5 września na Słotwinie, ale  

i w całej II wojnie światowej - choć księdza Marka nie ma już wśród nas. 

Wszystkie wymienione zasługi i cnoty księdza proboszcza Stanisława Marka 

niewątpliwie czynią go godnym uczczenia znamienitym tytułem Honorowego 

Obywatela Miasta Brzeska. Choć niekiedy jego bezkompromisowość, gorliwość  

i pasja wzbudzały kontrowersje- to jednak należy pamiętać, że zawsze jednostki 

wielkie, nieprzeciętne burzyły spokój sumień - nigdy nie były konformistyczne, 

„letnie". Bóg obdarzył naszego księdza szczególnymi talentami. Talentem bycia - 

bycia sobą. Być nim nawet wtedy, kiedy jest pod prąd - to wielka sztuka. 

Takim był nasz ksiądz Stanisław Marek: porządny człowiek, gorący patriota, 

zasłużony obywatel Brzeska i nasz nieodżałowany pełen poczucia humoru sąsiad 

i za to mu dziękujemy. 

Księże Stanisławie: dałeś nam wszystkim piękny przykład, jak należy trzymać się 

własnych pryncypiów, bo byłeś jednym z nielicznych, którym na rzeczach 

niematerialnych, a ważnych jeszcze zależy.” 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, podziękował za 

pięknie wykonany wniosek Radnemu Tadeuszowi Ciurejowi, sam również złożył 

swój podpis się pod wnioskiem jak również obecni Radni,  

Burmistrz Brzeska wraz z Zastępcą Burmistrza i Sekretarzem Gminy Brzesko.   

 

Ad. 7.  Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy- zapytań brak.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, 

że przyszedł pan Wicestarosta Stanisław Pacura. W związku z tym ten punkt 

zostanie wykorzystany jako zapytania do Wicestarosty, z braku obecności 

przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy. Przewodniczący zapoznał  



Wicestarostę z przebiegiem wcześniejszych dyskusji na temat rowów przy 

drogach powiatowych. Czy starostwo podejmuje działania, aby uciążliwości po 

opadach w jakiś sposób usunąć?  

Wicestarosta Stanisław Pacura, problem dróg w całym powiecie  

a w szczególności odwodnienie jest problemem wieloletnim z przyczyn zaniedbań 

z poprzednich kilkunastu lat. W całym powiecie wykonują szereg inicjatyw na 

interwencje a jak dodał, możliwości są ograniczone nie tylko ze względów 

finansowych lecz przede wszystkim ze stosunków sąsiedzkich. Wniosków wpływa 

do starostwa bardzo dużo. W miarę posiadanych środków i możliwości starają się 

na tych najbardziej newralgicznych punktach usuwać skutki i przyczyny tych 

podtopień. Wicestarosta stwierdził, że wszystkiego nie da się wykonać  

w przeciągu kilku miesiącach z kilkuletnich zaniedbań w tym zakresie.  

W świadomości mieszkańców występuje pogląd, że rowy przydrożne mają służyć 

również do odwodnienia przyległego terenu i posesji. Wielu z pośród właścicieli 

posesji danej nieruchomości uważa, że przepust należy do zarządcy dróg i panuje 

również drugi pogląd a jest to obowiązek właściciela nieruchomości jak wynika  

z ustawy. W ostatnim czasie jest wykonywane wspólne zadanie odwodnienia 

terenu w Szczepanowie na ul. Łukowej razem z Gminą Brzesko. Koszt tej 

inwestycji będzie wynosił 70 tysięcy złotych.  

Radny Stanisław Góra, poinformował, że w jego miejscowości  

w Porębie Spytkowskiej jedna z dróg jest drogą powiatową, gdzie jest duże 

zaniżenie terenu i tuż obok, po obu stronach drogi tworzą się skarpy. 

Sołtys Sterkowca Józef Witek, zabrał głos w sprawie zinwentaryzowania 

mostków i przepustów w Sterkowcu, które należą do powiatu.  

Sołtys Szczepanowa Anna Lubowiecka, zwróciła się z prośbą do Wicestarosty 

iż na ul. Św. Stanisława, przechodząc w kierunku ul. Parafialnej zostały 

podebrane rowy po stornie północnej a po tronie południowej rowy nie zostały 

podebrane.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, podziękował za wykonane prace, które 

zgłaszał do Starosty. Jednocześnie sołtys poprosił o wyrównanie pobocza od 

szkoły podstawowej do nowego osiedla, ponieważ zagraża to dzieciom, które 

uczęszczają do szkoły.  

Sołtys Jadownik Jerzy Gawiak, zgłosił, że na ul. Podgórskiej w Jadownikach 

jest przytkany przepust. Drugą sprawą na jaką sołtys zwrócił uwagę jest  



ul. Małopolska w Jadownikach która została wykonana w czynie społecznym  

i nie ma rowów.  

Radny Stanisław Milewski, poinformował, że Bucze jest najczęściej zalewane. 

Radny poprosił aby zajął się sprawą ulicy od Kościoła w Buczu. Przez kliku 

mieszkańców nie da się wykonać jakichkolwiek prac.  

Radna Ewa Chmielarz, poprosiła, aby zająć się sprawą dotyczącą ulicy Siostry 

Faustyny w Mokrzyskach. Trwa konflikt pomiędzy jedną panią, ponieważ nie 

chce się zgodzić na wykonanie rowu a zalewa tam większość mieszkańców. 

Radna uważa, że ten problem powinien być bardzo szybko rozwiązany, gdyż jest 

to na pasie ruchu powiatu.  

Wicestarosta Stanisław Pacura, odpowiedział na bieżąco jakie  

prace na interwencje radnych, przewodniczących osiedli i sołtysów zostały 

wykonane oraz które są w planach do wykonania.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Józef Chruściel odczytał 

sprawozdanie Młodzieżowej Rady Gminy z przebiegu konkursu „Moja czysta 

Gmina”, który odbył się 28 maja 2010 r.  

 

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

ostatniej sesji.  

Sprawozdanie w wersji pisemnej radni otrzymali w materiałach na sesję.  

 

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

okres od ostatniej sesji.  

Pisemne sprawozdanie Burmistrza radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Pytań do sprawozdania brak. 

 

 Ad. 10. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  

i Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.  

 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji: 

 Radny Mirosław Wiśniowski – Komisja Gospodarki Finansowej; 

 Radny Adam Smołucha – Komisja Statutowa;  

 Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa Porządku Publicznego 

i Promocji; 



 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 

 Radna Maria Kądziołka – Komisja Rewizyjna; 

 Radna Apolonia Warzecha – Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej 

i Rodziny. 

 Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk – Komisja 

Oświaty Kultury i Sportu; 

 Radna Apolonia Warzecha – Komisja Zdrowia 

Pomocy Społecznej i Rodziny. 

 Radna Jadwiga Kramer – Statutowa Komisja 

Mieszkaniowa.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem. Czy są uwagi do 

sprawozdań? – uwag brak. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał czy 

są jakieś pytania? Przewodniczący skierował z zapytaniem, czy procedura 

została wstrzymana w sprawie działki na ul. 11 Listopada aby sprzedać tą 

działkę w jednej części? 

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel poinformował, że  

w punkcie 14 zostanie udzielona odpowiedź ponieważ, pan Inspektor Józef 

Gądek zna szczegóły sprawy i zostanie poproszony, aby przybliżyć temat.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 

poinformował radnych iż wpłynęła skarga na radnego  

Mirosława Wiśniowskiego. Związana jest z posiedzeniem komisji finansowej, 

która była w temacie analizy wydatków biura promocji. Skargę złożył Pan 

Krzysztof Bigaj w dniu 2 września br. Przewodniczący odczytał w/w skargę.  

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, poinformował, że na łamach 

gazety „Temi” radny znaczącej komisji podaje nieprawdziwe fakty. Kierownik 

zaproponował, aby radni, którzy byli obecni na tej komisji odnieśli się do 

tych przetoczonych słów przez radnego Wiśniowskiego, ponieważ jest 

przekonany, że nie miało miejsca zasłanianie faktur. Wraz z obecnym 

Wiceprzewodniczącym Franciszkiem Brzykiem, który również przeglądał 

faktury, które nie były zasłonięte dlatego sugerowanie takich 

niegospodarnych działań Biura Promocji i jego osoby jako Kierownika to jest 

czyste pomówienie, czyste kłamstwo. Pewne konsekwencje będą czynione, 

ponieważ nie można tolerować takich rzeczy, również będzie chciał aby 



ukazało się sprostowanie na łamach tej gazety i przeprosiła za podawanie 

nieprawdziwych faktów. Komisja otrzymała w materiałach całe 

sprawozdanie wydatków Biura Promocji, a dane wydatków BIM-u nie są 

prawdziwe, które podała gazeta.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

odpowiedział, że żadne faktury nie były zasłonięte, natomiast była 

informacja, że w przypadku osób fizycznych należy zachować ostrożność 

jeśli chodzi o ochronę danych osobowych i to było faktem. Przewodniczący 

dodał, że odczytał kopię artykułu gazety „Temi” i radny Mirosław Wiśniowski 

udzielił wywiadu, ponieważ wypowiedź jego jest zacytowana. Ma nadzieję, że 

radny sprostuje lub ewentualnie poda nazwiska osób związanych z radnymi, 

którzy związani są z wydatkami Biura Promocji. Przewodniczący poprosił 

aby radny sprostował i wyjaśnił sprawę, ponieważ on sam czuje się 

pomówiniony. Uznał, że taki wywiad jest bardzo nie w porządku wobec 

pozostałych radnych 

Radna Maria Kucia, zapytała z jakimi radnymi są związane wydatki biura 

promocji, samej jednak wydaję się jej to za nieprawdę, ponieważ należy 

podać nazwiska a nie obarczać wszystkich radnych takimi 

sformułowaniami.  

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, iż jako przewodnicząca komisji 

rewizyjnej nigdy nie spotkała się z odmową udzielenia dokumentów. Radna 

skierowała pytanie do Radnego Wiśniowskiego-Dlaczego Pan po raz pierwszy 

w kończącej się czteroletniej kadencji żąda Pan faktur i nie robił tego 

wcześniej? W całej tej kadencji można było żądać dokumentów tak jak to 

żądała komisja rewizyjna. Czy prawdą jest że kilka miesięcy czekał Pan na 

materiały? Nie zrozumiałe jest to, ponieważ na każdą prośbę komisji 

rewizyjnej wszystkie dokumenty jakie były potrzebne zostały nam 

dostarczane, a radny o tym wie, ponieważ jest członkiem tej komisji.  

Z którymi radnymi wiąże się Pana wypowiedź, ponieważ jeśli została zawarta 

jakakolwiek umowa z którymś radnym to jest to naruszenie obowiązujących 

przepisów prawa a jeśli pan miał taką wiedzę powinien pan podjąć stosowne 

kroki w granicach prawa i doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy. Chyba, że 

ma Pan na myśli w tych radnych również i siebie? Radna poinformowała, że 

zwołała komisję rewizyjną i w porządek obrad wprowadziła temat zapoznanie 



się z całością sprawy o której mamy do czynienia. Poinformowała, że radny 

również oskarżył 20 radnych, urzędników i pracowników Biura Promocji.  

Radny Mirosław Wiśniowski, poinformował, że padło sporo oskarżeń 

dotyczących jego osoby, dodając, że na część pytań odpowie a na część na 

komisji rewizyjnej. „ Informację które przekazywałem pani Redaktor, zostały 

przekazane drogą telefoniczną. Po napisaniu artykułu sam zauważyłem, że 

była to nieścisła informacja i tak jak państwo sugerujecie trzeba to 

sprostowanie napisać w gazecie. Wszyscy członkowie komisji wiedzą, że 

faktury były nie zasłaniane i te osoby, które przeglądały kopie faktur miały 

wgląd do nazwisk i danych firm. Potwierdzam, że w tym artykule to było nie 

właściwie napisane, niezgodne z faktami, jak nieprawdą jest również, że nie 

znaleźliśmy żadnego nazwiska radnych, były to tylko dane firm które 

współpracują z urzędem w naszej gminie. Co do wypowiedzi Radnej Marii 

Kądziołki, czemu nie poroszono o wgląd faktur wcześniej, rzeczywiście 

mogliśmy poprosić wcześniej ale nie było takiej potrzeby. Okazało się, że jest 

wszystko w porządku, zostało przyjęte sprawozdanie wydatków kierownika 

biura promocji. W porozumieniu z panią Redaktor ewentualne sprostowanie 

tego artykułu ukaże się w najbliższym czasie.”  

Radna Maria Kądziołka, zapytała radnego co w tym artykule jest prawdą?  

Z tego wynika, że praktycznie 90% artykułu jest nieprawdą, kłamstwem i 

oszczerstwem.  

Radny Mirosław Wiśniowski, skoro czytała pani artykuł, zna pani jego 

treść, sama sobie też pani odpowiedziała. Będzie sprostowanie porówna pani 

sprostowanie wraz z artykułem. 

Radna Maria Kądziołka, czyli potwierdza Pan, że 90 % to jest kłamstwo? 

Radny Mirosław Wiśniowski, tego nie potwierdzam.  

Radna Maria Kądziołka, Jedyną prawdą jest to, że udzielił Pan tego 

wywiadu. Szkaluje pan 20 radnych i pracowników urzędu. 

Radny Mirosław Wiśniowski, powiedział, że część tekstu pisała pani 

redaktor jako własny komentarz.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 

poinformował, że w związku z publikacją wystąpił pismem do burmistrza o 

wyjaśnienie tej sytuacji i żadne informacje z publikacji nie mają 

potwierdzenia w faktach. Podziękował za sprostowanie, ponieważ należało 

się to wszystkim radnym.  



Ponadto dodał, że pani redaktor Iwona Dojka, która jest jednocześnie 

pracownicą Biura Poselskiego Posła Jana Musiała pomawia  

i kłamie w swoim artykule. Skoro napisała, że zasłanięto faktury a nie było 

to prawdą to ewidentnie kłamie i celowo wprowadza opinię publiczną w błąd.  

Uważa, że wobec tej pani należy wyciągnąć daleko idące konsekwencje 

związane z prawem prasowym i prawem karnym. Nie jest to pierwszy 

przypadek, celowego wprowadzania ludzi w błąd, a radnych przy okazji 

pomawiania i oczerniania za coś czego nie zrobili. „Pogratulował” takich 

umiejętności dziennikarskich. 

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, pan radny Wiśniowski 

poinformował, że sprostowanie zamieści lecz chce usłyszeć słowo 

„Przepraszam” ponieważ, radny pomówił jego publicznie o kłamstwach  

i oszustwach. Uważa, że radnym słowo przepraszam także się należy. 

Radny Mirosław Wiśniowski, nie miałem ani kierownika Krzysztofa Bigaja 

ani innych aby obrażać, pomawiać o rzeczach które były mówione. Poprzez 

moją wypowiedź jeśli czujecie się obrażeni w związku z tym przepraszam.  

 

Ad. 11 Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji  

w obiektach oświatowych Gminy Brzesko.  

Ad. 12 Informacja na temat funkcjonowania szkół i przedszkoli na 

terenie Gminy Brzesko.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, informacja 

była bardzo szczegółowo omawiana na komisjach. Opinie z przygotowanych 

prac Wydziału Edukacji Kultury i Sportu były bardzo rzetelne. Czy w tym 

temacie do punktu 11 i punktu 12 są pytania?  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, skierował pytanie do wydziału oświaty. 

Dlaczego w szkole podstawowej w Wokowicach nie wykonano w ostatnim 

roku żadnego remontu? Poprosił Komisję Oświaty aby wybrała się  

i zobaczyła jak wygląda budynek szkoły oraz ogrodzenie. Uważa, że radni  

z jego rejonu powinni się tym zająć.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, 

odpowiedział, iż nie jest to prawdą, że nic się nie robi w szkole  

w Wokowicach. W ostatnim roku w Wokowicach zostało zrobione 

przedszkole, które też stanowi integralną część tego budynku. W ostatnim 

czasie została wykonana ekspertyza, która miała stwierdzić, odnośnie stanu 



tego budynku. Chcąc wykonać remont budynku, trzeba wyprowadzić  

z stamtąd uczniów. Inspektorzy budowlani jednoznacznie stwierdziły, że 

chcąc doprowadzić do doprowadzenia należytego stanu tego budynku, 

trzeba zacząć od stropu. Według naczelnika, czas takiego remontu nie 

zamknął by się w ciągu jednego roku. Przy tworzeniu planowania budżetu 

na rok 2011, zapewnimy środki aby ewentualnie stopniowo remontować ten 

budynek.  

Ad. 13 Podjęcie uchwał.  

 

1) Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2010 . 

Radna Maria Kądziołka zapytała iż w dziale 754 w dziale bezpieczeństwo 

publiczne jest pewien zapis o co chodzi w „świadczeniach na rzecz osób 

fizycznych”?  

Inspektor Agata Roczniak, świadczenia na rzecz w strażaków, którzy biorą 

udział w akcjach, według ustawy w której jest taki zapis.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, 

zaproponował, aby w uchwale dotyczących podwyżek dla MPK przekazać 

środki dla MPK bez określania celu i pozostawić decyzję przedsiębiorstwu. 

zaproponował, aby była to autopoprawka Burmistrza. Burmistrz wyraził 

zgodę. Prezes MPK nie wniósł sprzeciwu. 

Projekt uchwały z autopoprawką przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzesku Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.  

Głosowano: 17 za, 2 wstrzymujące; 0 przeciw.  

 

Uchwała Nr LX/403/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 8 września 2010 roku  

W sprawie zmiany   Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010 . 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

2) upoważnienia Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania 

wykraczającego poza rok budżetowy 2010; 



Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 19 radnych obecnych.  

 

Uchwała Nr LX/404/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia 

zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

3) określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 

spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg; 

 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. 

 

Uchwała Nr LX/405/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

4) określenie zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.  



Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LX/406/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie określenie zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego 

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

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

5) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych 

Uchwała Nr LX/407/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

6) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych 

Uchwała Nr LX/408/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

7) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 



Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych 

Uchwała Nr LX/409/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

8) udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego; 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych 

Uchwała Nr LX/410/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie  udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

9) nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu; 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LX/411/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

10) zmiany uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 

czerwca 2001r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze 

Gminy Brzesko; 



Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 17 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LX/412/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na 

obszarze Gminy Brzesko; 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

11) zmiany uchwały Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy 

Brzesko; 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 19 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LX/413/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy 

Brzesko. 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

12) zmiany uchwały Nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 27 września 2006r. w sprawie nadania statutów osiedlom Miasta 

Brzeska; 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych 

Uchwała Nr LX/414/2010 



Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 27 września 2006r. w sprawie nadania statutów osiedlom Miasta 

Brzeska. 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

13) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i 

Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.  

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 17 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LX/415/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 8 września 2010 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.  

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Ad. 14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ad 15 Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy.   

Burmistrz jw. udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka  

Odpowiedzi dla radnych: 

Apoloni Warzechy. Ulica jest drogą powiatową. Będą prowadzone rozmowy aby 

te działania podjął powiat. Procedury budżetowe były omawiane na wcześniejszej 

sesji, jeśli będzie radna chciała więcej informacji uzyskać to służy Burmistrz 

odpowiedzią.  

Marka Adamczyka. Burmistrz wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w sprawie  przejścia połączenia z ulicą Wiślaną. W kwestii odwodnienia dróg, 

będziemy kontynuować działania z powiatem. Browar przeznacza w tym roku 

spore środki na prace związane z utrzymaniem i modernizacją oraz wycinkom 

drzew. W sprawie os. Szkolne w Mokrzyskach, rzeczywiście tam asfalt został 

wykonany. Postaramy się w tym roku aby utwardzić ten odcinek w miarę 



możliwości. W sprawie wniosków do budżetu, poproszę aby pan złożył w formie 

pisemnej, jak będziemy tworzyć projekt budżetu aby było to uzasadnienie co jest 

do wykonania w danej miejscowości.  

Józefa Kubasa. W sprawie parkingu przy PSS „Społem” po drugiej stronie 

wykonywany jest chodnik. Ten teren i ta część miasta jest bardzo ruchliwa,  

a w niedługim czasie powstanie niedaleko hala sportowa. Trzeba będzie pomyśleć 

nad sensownymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Gro samochodów  

i autobusów musi się zatrzymywać, ponieważ dowożą dzieci do szkoły.  

Jadwigi Kramer. W miesiącu wrześniu kratki na ul. Browarnej będą 

oczyszczone. W sprawie zjazdu z autostrady, procedury idą zgodnie  

z odpowiednim stanem prawnym. Nie ma żadnego przestoju ani żadnych 

zahamowań. Informujemy na bieżąco, aby zjazd w odpowiednim czasie powstał.  

Marii Kądziołka, przypilnuje ten temat w sprawie studzienek zapadniętych na 

ul. Okocimskiej. Od ul. Okocimskiej do ul. Piastowskiej będzie wykonana nowa 

nawierzchnia. W sprawie figurki, postaram się aby ten temat był jak najszybciej 

rozwiązany. W sprawie drogi od Brzeska do Szczurowej w Mokrzyskach, już na 

wiosnę wspólnie z powiatem zostało napisane pismo do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich i deklarowaliśmy udział własny. Otrzymaliśmy odmowną 

odpowiedź. Rzeczywiście ta droga jest zniszczona. Wystąpi Burmistrz w tej 

sprawie bardzo szybko. W związku z regulacją świateł, wystąpimy z pismem, aby 

były właściwie wyregulowane.  

Odpowiedzi na zapytania radnych: 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztofowi Ojczykowi, 

spotkanie z władzami policji odbędzie się 24 września w piątek o godz. 11:00. 

Informacja pisemna zostanie wysłana. W sprawie podwyżek dla personelu 

pomocniczego. Postaramy się poszukać tych środków. Tych środków na 

zaspokojenie potrzeb nauczycieli i personelu oraz subwencji nam brakuje. 

Porozmawiam z Wydziałem Budżetowym oraz z Wydziałem Edukacji na ten temat 

i postaram się zabezpieczyć te środki.  

Ewie Chmielarz, w sprawie ul. Wiślanej-tak jak już powiadomił, odbędzie się 

spotkanie z przedstawicielem policji, oraz powiatu oraz firm budujących 

autostrady.  

Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie ul. Przemysłowej odpowie pisemnie.  

Sprawa kapliczki-Burmistrz zajmie się tą sprawą, aby była odnowiona i nie 

została zniszczona.  



Stanisławowi Górze, poinformował, że miał zapytania w sprawie powiatu. Myśli, 

że zostało mu udzielone informacje przez Wicestarostę.  

Franciszkowi Brzykowi, w sprawie wynagrodzeń dla personelu oświaty już 

wyjaśniłem wcześniej, Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Ojczykowi.  

W sprawie osuwisk, w ostatnim czasie została wykonana ekspertyza geologiczna.  

Po tym wykonujemy odpowiednią dokumentację aby ubiegać się o środki a jeśli 

się nie uda to będziemy musieli próbować realizować z własnych środków. 

Odnośnie tablicy, zostanie ona umieszczona na bieżąco.  

Odpowiedzi przewodniczącym jednostek pomocniczych Gminy: 

Edwardowi Knaga, odpowiedział Zbigniew Matras w sprawie przewoźnika.  

Markowi Kośmidrowi, otrzymał na bieżąco, odpowiedź na zapytania podczas 

sesji.   

Ad. 16 Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady 

Gminy-brak.  

Ad. 17 Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał 

propozycję od rady rodziców ze Szkoły Podstawowej w Okocimiu. W tej szkole nie 

ma przedszkola, 6 latki chodzą do zerówki. Przewodniczący zaproponował, aby 

przygotować projekt placu zabaw przy szkole podstawowej dla tych najmłodszych 

dzieci. Można było by wykonać formę użyczenia przez gminę od parafii  

w Okocimiu tej działki przy palcu budynku szkoły.  

Radna Maria Kądziołka, zgadza się z Przewodniczącym, że przy szkołach 

podstawowych nie ma placów zabaw jest to szerszy problem nad którym warto 

się zastanowić a za dwa lata 6-5 latki pójdą do szkoły.  

Radna Jadwiga Kramer, dlaczego nie ma w Okocimiu Przedszkola? To jest 

niebywałe, żeby w takiej miejscowości powinno być. 

Radny Tadeusz Pasierb, poprosił aby wymienić słup na osiedlu Jagiełły przed 

zimą, ruch jest tam bardziej wytężony, nowy asfalt jest wykonany ale słup po 

ostatnim zdarzeniu nie został naprawiony. 

Radny Stanisław Góra, podziękował za piękną elewację szkoły oraz prace jakie 

zostały wykonane w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. W imieniu 

Dyrekcji oraz dzieci złożył wyrazy podziękowania dla Rady Miejskiej oraz dla 

Burmistrza Brzeska.  

Radny Marek Adamczyk, złożył podziękowanie wraz z kończąca się kadencją 

Rady dla wszystkich radnych z którymi współpracował. Dziękował za 



zrozumienie za pomoc jaką otrzymał. Podziękowanie złożył również wszystkim 

pracownikom oraz Burmistrzowi Brzeska za każdy gest dobrej woli. Dzięki 

zrozumieniu Mokrzyska otrzymała bardzo dużo. Życzył wszystkim, którzy 

wybierają się do kolejnych zbliżających się wyborów, aby odnieśli jak najlepszy 

sukces.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał pisma, 

które wpłynęły do Rady Miejskiej oraz zapoznał radnych z treścią: 

- pismo od mieszkańców wsi Jasień, w sprawie chodnika,  

- pismo od państwa B. J.G. -zostały one przekazane do Prokuratury Rejonowej  

w Brzesku, 

- pismo w w/w sprawie od Komendanta Policji w Szczurowej, 

- pismo od sołtysa wsi Mokrzysk,  

- pismo od Stowarzyszenia z Mokrzysk w sprawie przekazania działek, 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że rada podejmie sprawę 

dotycząca przekazania bądź użyczenie lub sprzedania działek.  

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, przedstawił przepływ korespondencji  

między urzędem a stowarzyszeniem oraz jakie decyzje zostały podjęte.  

Rana Ewa Chmielarz, poinformowała, że stowarzyszenia ma swój KRS i swój 

statut. Stowarzyszenie działa tylko na podstawie statutu, nie jest to prywatnych 

osób lub czyjaś działalność.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, 

że jeśli stowarzyszenie ma swój KRS to jest prywatny podmiot prywatnych osób.  

Radna Ewa Chmielarz, dodała, że należy do innego stowarzyszenia i wie jak to 

jest, zakładała stowarzyszenie i nie przekona radną Przewodniczący Krzysztof 

Ojczyk.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, 

że trzeba przeczytać przepisy i nie będzie się kłócić na ten temat. Uważa, że jest 

to prywatny podmiot a nie publiczny.  

Radna Jadwiga Kramer, dodała, że wszyscy powinni mieć „kaca” na tle 

uchwalenia zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzyska. Skoro upieraliśmy 

się, aby nie zamykać katalogu inwestycyjnego, mówiliśmy dopisać słowo „na 

przykład” w uchwale, państwo nie byliście na tyle rozsądni, aby uchylić i dopisać 

słowo „na przykład”. A w tym przypadku katalog został zamknięty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, 

że w przyszłości zostanie to poprawione.  



Ciąg dalszy odczytania pism: 

- odpowiedź od Komendanta Powiatowego Policji w sprawie pytań z poprzedniej 

sesji RM.  

- pismo od Pana K. I  

- pismo od Posła Stanisława Rydzonia w odpowiedzi na apel w sprawie dzików, 

- pismo od Pani J. C.D  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował 

radnych o kończącym terminie złożenia oświadczeń majątkowych, które należy 

złożyć do Biura Rady Miejskiej do 10.09.2010r.  

Pani Maria Bartys, odczytała pisma jakie otrzymała od Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonania sieci wodociągowej 

między innymi przechodzącą przez działkę Nr 735 w miejscowości Brzesko oraz 

korespondencje Burmistrza Brzeska. Nie zgadza się z odpowiedzią Burmistrza 

Brzeska w wyżej wymienionej sprawie.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował 

Panią Marię Bartys, aby spotkała się w w/w sprawie do Naczelnika ITK Bogdana 

Dobranowskiego, ponieważ on zajmuje się tą sprawą. Przewodniczący uważa, że 

radni po zapoznaniu się z dokumentacją nie bardzo rozumieją o co chodzi.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, postępowanie prowadzi Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego i to on ustala strony postępowania. 

Regularnie na bieżąco pani Maria Bartys otrzymuje odpowiedzi na pisma.  

 

 

Ad. 18 Zamknięcie obrad sesji. 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk 

zamknął obrady LX sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Obrady trwały od godziny 

1000 – 1600. 

 

 
Protokołowała                               

Joanna Szczepka 
 

             


