
                                      P R O T O K Ó Ł NR XXV/2008

                      z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
                                       02    l i p c a   2008 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 17  radnych.

        Radny (a) :
1.   Ciurej Tadeusz,   
2.   Chmielarz Ewa,
3.   Chruściel Józef,
4.   Kądziołka Maria,
5.   Klimek Leszek,
6.   Kramer Jadwiga,
7.   Kubas Józef,
8.   Kucia Maria,
9.   Kwaśniak Adam,
10. Milewski Stanisław,
11. Ojczyk Krzysztof     -   Przewodniczący Rady Miejskiej,
12. Pacewicz-Pyrek Katarzyna,
13. Pasierb Tadeusz,
14. Pikuła Lech,
15. Smołucha Adam,  
16. Warzecha Apolonia,
17. Wiśniowski Mirosław.

Radni nieobecni to  :
1. Adamczyk Marek,
2. Brzyk Franciszek,
3. Góra Stanisław,
4. Klimek Mieczysława.

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. Radca Prawny Urzędu Miejskiego Edward Pietrus.
6. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.



Ad 1.          Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXV sesji Rady 
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych, Panów Burmistrzów, 
Panią Skarbnik, Pana Sekretarza Gminy oraz zaproszonych gości i stwierdził, że na 
stan 21 radnych  w obradach sesji uczestniczy 17 radnych, a więc wymagana liczba 
radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad 2.         Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk   poinformował,  że  projekt 
porządku  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  było,  a  zatem przewodniczący  przedstawił  porządek 
obrad.  Jednocześnie  poinformował,  że  z  informacji,  które  otrzymał  z  Urzędu 
w projektach uchwał i w konsekwencji w porządku obrad dzisiejszej sesji wkradł się 
błąd.  Dotyczy  on  punktu  15  podpunkt  5  t.j  :  „przystąpienie  do  sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Brzesko dla  terenu 
położonego we wsi Bucze”. Według wniosku przekazanego przez Pana Burmistrza 
oraz informacji Kierownika Wydziału podpunkt ten winien brzmieć - „przystąpienie 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska”. Ponadto, Pan Burmistrz złożył 
wniosek o uzupełnienie porządku obrad i wprowadzenie do porządku obrad do pkt. 
15  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Brzeskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Mając 
powyższe na uwadze proponuję,  aby dokonać zmian w porządku obrad.  W tym 
miejscu  Przewodniczący  Rady  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  następujące 
wnioski :

Wniosek 1:
Aby punkt 15, podpunkt 5 - podjęcie uchwał w sprawach  otrzymał brzmienie:
„przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  Brzesko  dla  terenu  położonego  we  wsi  Mokrzyska”. 
Wniosek został przegłosowany przy: 14 głosach za, przeciw 0,  2 wstrzymujących 
się od głosu.

Wniosek 2:
Kolejna zmiana proponowana przez Pana Burmistrza dotyczy wprowadzenia do 
porządku  obrad  do  punktu  15  -  podjęcie  uchwał  w  sprawach  -  podpunkt  10 
projektu  uchwały  w  sprawie   udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Brzeskiemu  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  pomocy  społecznej. 
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie ( przy 17 radnych obecnych) .
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Radny Lech Pikuła wnosi następujące uwagi do porządku obrad :
1) Brakuje  Panie  Przewodniczący  i  tutaj  proszę  o  wyjaśnienia  jednego 

punktu,  chodzi  mi  o  opiniowanie  dla  Pana  Burmistrza  zjazdu 
z  autostrady.  Jest  to  bardzo  ważna  moim  zdaniem  dla  samorządu 
Brzeska i  najważniejsza sprawa. Toczymy dysputy już parę miesięcy, 
łącznie z wyjazdami w teren, sprawa się nie posuwa, teraz będzie okres 
wakacyjny. Ja na spotkaniu w sobotę z Panem  Wicewojewodą Sorysem 
uzyskałem taką informację, że po prostu jeżeli samorządy nie uzgodnią 
z mieszkańcami trasy zjazdu, niestety nie będą prowadzone ani prace 
projektowe ani też realizacyjne. W związku z tym jest to sprawa ważna 
dla Brzeska. Był też u mnie mieszkaniec Brzeska Pan Jerzy Palej, który 
ma wzdłuż ulicy Leśnej swoją działkę i mówi tak „panie radny, ja chcę 
wiedzieć w końcu, czy tam będzie przejazd w tym miejscu? Nie wiem 
co mam w tej  chwili  robić”.  Jest  też  zniecierpliwienie  mieszkańców. 
W związku z tym uważam, że ta sprawa powinna być dzisiaj na sesji 
przedmiotem obrad.

2) Druga  sprawa  dotyczy  terminu  zwoływania  sesji.  Jestem  trochę 
zdziwiony  i  części  radnych  nie  pasował  dzisiejszy  termin.  Zawsze 
obradowaliśmy w ostatnią środę miesiąca. Jest sezon urlopowy, sezon 
wakacji i  ludzie wyjeżdżają z dziećmi na wczasy, więc myślę, że ten 
dzisiejszy termin sesji jest trochę nie odpowiedni.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk ustosunkował się do zapytania 
Pana radnego. Jest nas 21 radnych i prawdą jest, że trudno jest ustalić termin, aby tak 
naprawdę wszystkim odpowiadał. Natomiast dzisiejszy termin wynikł dlatego, że 
komisje,  które  w  miesiącu  czerwcu  obradowały,  głównie  chodzi  tutaj  o  obrady 
komisji  rewizyjnej  i  skargi  przez  tą  komisję  rozpatrywane,  były  dopiero 
podejmowane 25 czerwca br.  A więc tak na dobrą sprawę  nie dało się zrobić tego 
wcześniej niż to wynikało z prac komisji Rady Miejskiej.  Dlatego należało tą sesję 
przesunąć o te parę dni. Postaram się, aby całe wakacje były wolne, nawet do końca 
sierpnia i dlatego najbliższą sesję chcę zaplanować zaraz na początek września tak, 
aby wszyscy zdążyli przyjechać z wakacji i generalnie odpocząć. 
Nawiązując  do  pierwszego  zapytania  Pana  radnego  uważam,  że  to  jest  bardzo 
ważny temat, który Pan radny poruszył. Pan Burmistrz - nie wiem czy to było w 
wypowiedziach na sesji czy tez na komisjach - odniósł się do kwestii opinii wariantu 
zjazdu z autostrady, iż chciałby wypowiedzieć się w tej sprawie najpóźniej w jesieni. 
Na  posiedzeniach  komisji,  w  których  uczestniczyli  mieszkańcy,  również  radni 
zadawali  to pytanie,  kiedy ostatecznie  będzie wydana ta opinia i  czy będzie ona 
głosowana?.  Padła  propozycja,  że  końcem  sierpnia,  bądź  właśnie  na  początku 
września  ostatecznie  Rada  Miejska  w  formie  opinii  głosowanej  do  protokołu 
ustosunkuje się, za którym wariantem chce się opowiedzieć. Dlaczego nie dzisiaj ? 
(ten termin dzisiejszy też był dyskutowany). A dlatego, że GDDKiA będąc końcem 
maja albo początkiem czerwca w składzie licznym (blisko 10 osób przedstawicieli 
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GDDKiA, przedstawicieli projektanta) po prezentacji wariantów po zmianach, które 
radni również wnieśli  na komisjach w listopadzie ubiegłego roku,  poinformowali 
wówczas Pana Burmistrza jak i  Przewodniczących Komisji,  którzy przyglądali się 
tym wariantom, że do tych opcji, które przedstawili będzie jeszcze ustosunkowanie 
się pisemne, na które to pisemne wyjaśnienia czekają także mieszkańcy. Bo jest to 
jakieś  potwierdzenie tego co oni mówili . Dlatego jest prośba do Pana Burmistrza, 
aby  na  GDDKiA  niejako  wymusić  to  przyrzeczenie,  które  złożyli  tutaj  w  naszej 
obecności, w trakcie spotkania, żebyśmy mogli we wrześniu podjąć decyzję. Więcej 
argumentów  „za” lub  „przeciw” już raczej nie będzie. Chyba, że będą argumenty, 
które  spłyną  z  GDDKiA.  Dlatego  na  tej  sesji  nie  będziemy  głosować  opinii  w 
przedmiotowej  sprawie  i  uczynimy  to  na  sesji  końcem  sierpnia  lub  początkiem 
wrześniowej br.  Stąd też Panie radny nie dzisiaj tylko we wrześniu  i mam nadzieję, 
że te brakujące dokumenty, te wyjaśnienia, które mieliśmy dostać na piśmie będą już 
w naszych rękach.

Głos zabrał  Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,  który poinformował,  że cały 
czas  prowadzi  rozmowy,  spotkania  ze  GDDKiA  z  TransProjektem  oraz 
mieszkańcami, bo jednak dużo było głosów w dyskusji, że o pewnych rzeczach nie 
wiedzieli,  że  pewnych  informacji  nie  mieli  i  dlatego  poprosiłem  przedstawicieli 
GDDKiA,  którzy  tutaj  byli,  aby  przedstawili  nam  tutaj  te  dwie  zmodyfikowane 
wersje.  Prosiłem aby również komisje ten temat podjęły. Wiem, że część komisji ten 
temat przeanalizowała, ale chyba nie wszystkie komisje. Dlatego prosiłbym, aby ten 
temat też na  komisjach był,  bo wydaje mi się,  że nie ma sensu zbyt długo tego 
tematu analizować. Niemniej jednak chciałbym, że jeśli będzie wskazany jeden z tych 
wariantów, który ostatecznie  zaopiniujemy, żeby również pomyśleć o tym, aby tych 
mieszkańców w  jakimś  sensie  zabezpieczyć  jeśli  pójdzie  wariant  bądź  Jasieniem, 
bądź  ulicą  Leśną.  Bo  wydaje  mi  się,  że  to  jest  kwestia  uwzględnienia  pewnych 
zabezpieczeń dla mieszkańców. Bo łatwo jest powiedzieć wskazujemy zjazd tędy ale 
trzeba też pomyśleć o mieszkańcach, żeby wymóc na GDDKiA rozwiązania, które 
będą jak najmniej dla nich uciążliwe i również tutaj ze strony Gminy jakaś pomoc 
powinna być.  Moje działania w tym kierunku przy jednym i drugim wariancie idą. 
Też jestem za tym, aby tej sprawy nie przeciągać, aby jak najszybciej ta decyzja po 
prostu  zapadła.  Państwo  radni  zaopiniujecie,  zbierzemy  wszystkie  materiały  i 
stosowne stanowisko w tej sprawie pójdzie do GDDKiA.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem, czy Pana 
radnego  Pikułę  te  wyjaśnienia  satysfakcjonują?  Sprzeciwu  od  radnego 
Przewodniczący Rady nie usłyszał.

Porządek obrad po zmianach :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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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  oraz 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.
11. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
12. Ocena  stanu  bezpieczeństwa  w  Gminie  Brzesko  ze  szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
13. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Brzesko.
14. Brzeskie hotspoty – Internet bezprzewodowy w Gminie Brzesko.
15. Podjęcie uchwał w sprawach :

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008,
2) zmiany uchwały Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 

stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Województwa Małopolskiego,

3) zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 
stycznia  2008  roku  w  sprawie  upoważnienia  do  zaciągania 
zobowiązania  z  tytułu  pomocy  finansowej  na  rzecz  Województwa 
Małopolskiego  z  przeznaczeniem  na  opracowanie  koncepcji 
„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki 
Uszwicy”,

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  Brzesko  dla  terenu  położonego  w  Brzesku 
o nazwie Os. Słotwina II,

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi 
      Mokrzyska,
6) przystąpienia  Gminy  Brzesko  do  realizacji  projektu  w  ramach 

Poddziału 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
7) odwołania  członka  Komisji  Gospodarki  Finansowej  Rady  Miejskiej 

w Brzesku,
8) wyboru  radnych  do  składu  komisji  weryfikacyjnej  ds.  opiniowania 

wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne 
osiągnięcia  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  na  terenie 
Gminy Brzesko, 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska oraz Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku,
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10) udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Brzeskiemu  na  realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

2.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
3.  Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych    
       Gminy.
4.  Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
5.  Wolne wnioski i zapytania.
6.  Zamknięcie obrad sesji.

W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił głosu 
Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Małgorzacie  Cuber.

Głos zabrała Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Małgorzata 
Cuber,  która podziękowała  dwóm  radnym  za  dobre  pomysły,  za  uczestnictwo 
w  działaniach  i  także  za  wspieranie  tutaj  naszych  przedsięwzięć  kulturalnych, 
szczególnie Dni Brzeska, które trwały prawie cztery dni (od czwartku do niedzieli). 
W tym miejscu złożyła podziękowania Pani radnej Katarzynie Pacewicz Pyrek i 
Panu radnemu Adamowi Kwaśniakowi. 

Głos zabrali : 
Radna  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek  oraz  radny  Adam  Kwaśniak,  którzy 
podziękowali za tak miły gest ze strony Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w  Brzesku.  Jednocześnie  tutaj  też  należą  się  podziękowania  dla  Pani  Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury i  Pana Burmistrza Grzegorza Wawryki za pomoc w 
realizacji naszych pomysłów, bo bez państwa pomocy nie dałyby się ich zrealizować. 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk   poinformował,  że  protokół 
z poprzedniej sesji  był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Zwrócił się 
z pytaniem, czy są uwagi radnych do przedłożonego protokołu ? Uwag nie widzę, 
a zatem wnoszę o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

W tym momencie  Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod 
głosowanie punkt w sprawie przyjęcie protokołu. 

Następuje głosowanie:
Protokół Nr XXIV z dnia 29 maja 2008 roku został przyjęty przy: 15 głosach za, 
przeciw 0,  2 wstrzymujących się od głosu. 

Ad 4.    Interpelacje radnych.
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Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek złożyła następujące interpelacje pisemne :
l. W ostatnich dniach Klub Sportowy Wiking odniósł wielki sukces jego wychowanek 
Wojtek  Wojdak  został  dwukrotnym  Mistrzem  Polski  na  Mistrzostwach  Polski 
Młodzików w Dębicy. Jest to wielki sukces osobisty tego młodego człowieka należącego 
do Kadry Województwa Małopolskiego, jego trenera Marcina Kacera i KS Wiking. Wraz 
z nim do kadry Województwa Małopolskiego należą Kami l Zych, Inez Machowska i 
Krystian Bałabuch. KS Wiking liczy ok. 50 osób i jest członkiem  Polskiego Związku 
Pływackiego i Małopolskiego Związku Pływackiego. Przynależność do nich kosztuje 
KS Wiking rocznie 550 zł, a na działalność sportową klub otrzymał na bieżący rok 
4.200 zł. /jest to jedna z najniższych kwot na działalność ,są kluby ,które otrzymały np. 
dziesięciokrotnie więcej/. Pływanie jest wbrew pozorom drogim sportem, wstępy na 
basen ,zakup potrzebnych strojów ,odpowiednie pożywienie o zwiększonej zawartości 
energetycznej, koszt dojazdów na zawody i treningi. W większości te koszty  ponoszą 
rodzice  zawodników  bo  wyżej  wymieniona  kwota  ,  moim  zdaniem,  starcza  na 
przysłowiowe cukierki. Zwracam się z apelem by docenić w stosowny sposób, osobisty 
sukces Wojtka Wojaka i jego trenera Marcina Kacera . Jednocześnie zwracam uwagę na 
konieczność opracowania nowego systemu podziału środków na działalność  klubów 
sportowych by promować te ,które mogą się pochwalić podobnymi sukcesami, i by ten 
podział  umożliwiał  rozwijanie  działalności  ,a  nie  go  hamował  jak  jest  teraz 
w przypadku KS Wiking.

2. Ponownie zwracam się z interpelacją by  zapoznać społeczeństwo z  możliwością 
montowania przydomowych oczyszczalni ścieków, jednocześnie szukając programów 
pomocowych, które mogłyby zdjąć z mieszkańców część  kosztów związanych z taką 
inwestycją. Nasze środowisko już jest zanieczyszczone i nie możemy y sobie pozwolić na 
dalszą j ego degradację mając na uwadze dobro naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Radna Maria Kądziołka złożyła następującą interpelacje pisemną : 
W ślad za interpelacją złożoną dnia 29 maja 2008 r. oraz odpowiedzią udzieloną przez 
Pana  Burmistrza  ponownie  wnoszę  o  rozpatrzenie  sprawy oraz o  zamontowanie 
progu zwalniającego na ul.  Kościuszki przy blokach  obok Szpitala  Powiatowego. 
W tej sprawie składałam już kilkakrotnie  interpelacje  oraz wnioski.    Z    prośbą 
o    zamontowania    progu zwalniającego zwrócili się mieszkańcy tych bloków, widząc 
na  co  dzień  zagrożenia   i niebezpieczeństwa  wynikające  z  brawury 
i  nieodpowiedzialności  niektórych  kierowców.  Mieszkańcy  wnioskują
o  zamontowanie  progu  zwalniającego  na  drodze  wewnętrznej   przy
blokach, a nie na drodze dojazdowej do Szpitala Powiatowego.  Mając powyższe na 
uwadze po raz kolejny zwracam się z prośbą o zamontowanie progu zwalniającego na 
ulicy dojazdowej do bloków.

Radna Apolonia Warzecha złożyła następujące interpelacje pisemne :
1) Dotyczy  zatrudnienia  pracowników  interwencyjnych  –  podjąć  działania 

w kierunku zwiększenia ilości zatrudnionych pracowników interwencyjnych, 
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ponieważ prac porządkowych, czy też drobnych remontów jest coraz więcej. 
Z  tego  co  wiem  to  sytuacja  finansowa  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy 
znacznie się poprawiła i dlatego też zwracam się z prośbą o rozważenie tego 
problemu.

2) Przyspieszenie prace w kierunku remontu Domów Ludowych, a szczególnie 
bardzo  proszę  o  gruntowny  remont  Domu  Ludowego  w  Jadownikach. 
Ponieważ nie mamy kina – prawie wszystkie imprezy, które odbywały się na 
sali  kinowej  odbywają  się  w Jadownikach.  Ostatnio kilka  razy przyjeżdżał 
Teatrzyk Narodowy z występami dla dzieci. W poprzednim miesiącu odbył 
się  Przegląd   dorobku  artystycznego  MOK,  wczoraj  też   była  prezentacja 
grupy młodzieżowej z ich dorobku za ostatni rok, a także wiele innych imprez 
np. Przegląd kolędniczy, spotkania opłatkowe. W związku z tym przyjeżdża 
do nas bardzo dużo osób z całej gminy i nie tylko. Od kilku lat w naszym 
Domu  Ludowym  swoje  zajęcia  ma  orkiestra  działająca  przy  MOK,  a  na 
szczególne podkreślenie zasługuje praca  świetlicy, przy której istnieje Zespół 
Pieśni  i  Tańca  „Jadowniczanie”,  który  na  różnych konkursach  jest  bardzo 
wysoko notowany. Uroczystości weselnych i innych też przybywa – jest to 
dodatkowy  dochód  dla  gminy.  Dlatego  chciałabym  aby  ten  budynek 
wyglądał ładnie , gdyż jest on wizytówką naszej gminy, tym bardziej, że jest 
położony przy trasie międzynarodowej E4 .

3) Dotyczy remontu dróg – zwracam się z prośbą o rozpoczęcie jeszcze w tym 
roku prac przy remoncie ulicy Środkowej wraz z wykonaniem chodnika na 
odcinku od ulicy Staropolskiej do mostu na Uszwicy. Jest tam już wykonana 
kanalizacja i częściowo wykonane odwodnienie. Jest to ulica dość wąska, ruch 
samochodowy i pieszy bardzo duży, a ze względu na bliskość dwóch szkół 
(Szkoła  Podstawowa Nr 2  i  Gimnazjum),  bardzo dużo przechodzi  dzieci  i 
przede wszystkim ze względu na ich bezpieczeństwo jest  to  konieczne do 
wykonania  jak  najszybciej  .  Są  jeszcze  dwie  drogi,  które  pilnie  potrzebują 
remontu to ulica Boczna i łącznik ulicy Podgórskiej z ulicą Św. Prokopa. Za 
nim  na  tych  ulicach  będzie  można  położyć  dywanik  asfaltowy  trzeba 
wykonać  różne  prace  przygotowawcze.  Dużo  więcej  prac  trzeba  będzie 
poświęcić utworzeniu  drogi od ulicy Bernadzkiego do tzw. Kasztanek.

4) Proszę o zajęcie się  problemem dotyczącym zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzesko.

Radny Józef Kubas złożył następujące interpelacje pisemne :
Już wielokrotnie  w interpelacjach,  zwracałem uwagę na poprawę estetyki  miasta 
Brzeska,  oraz  likwidowanie  przeszkód obniżających  standard życia  mieszkańców 
naszego miasta i okolicy.

1) Sprawa  dotyczy  :  trudności  w  poruszaniu  się  mieszkańcom  miasta 
chodnikami, które w części są zarośnięte żywopłotami oraz innymi krzewami. 
Prawo komunalne mówi jasno, że każdy właściciel działki, zobowiązany jest 
przez  cały  rok  dbać  o  wygląd  chodnika  na  całej  długości  swojej  posesji. 
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A  więc,  ma  obowiązek  zamiatać  i  odśnieżać  chodnik,  a  także  przycinać 
krzewy,  które  mogą  utrudniać  przemieszczanie  się  przechodniów. 
Tymczasem  w  naszym  mieście  na  ulicach:  Długiej,  Zielonej,  Powstańców 
Warszawy żywopłoty i inne krzewy z prywatnych posesji, zajmują do 50 % 
szerokości chodnika. Często spacerujący przechodnie, poruszają się jezdnią, 
stanowiąc zagrożenie dla siebie i poruszających się samochodów.

2) Sprawa  dotyczy  :  podpinania  kanalizacji  sanitarnej  do  burzowej  przez 
niesfornych  mieszkańców.  Złą  sytuację  w  Brzesku,  mamy  od  paru  lat. 
Z  kratek  kanalizacji  burzowej  unosi  się  nieprzyjemny  fetor,  szczególnie 
w upalne dni.  Zjawisko to występuje na ulicy Czarnowiejskiej  w okolicach 
Cmentarza  Żydowskiego,  przy  skrzyżowaniu  ulicy  Legionów Piłsudskiego 
z ulicą Brzezowiecką i na ulicy Uczestników Ruchu Oporu z Placem Żwirki 
i Wigury  (naprzeciw Biura Turystycznego HERAN).

Radna Ewa Chmielarz złożyła następującą interpelacje pisemną :
Zwracam się w imieniu mieszkańców Mokrzysk z ulicy Trakt Królewski i Stolarskiej 
o możliwość udostępnienia przejazdu busa ewentualnie autobusu  na w/w ulicach. 
Pragnę  nadmienić,  że  mieszkańcy  tych  ulic  mają  około  3  km  do  najbliższego 
przystanku. Proszę  także,  aby  od  miesiąca  września  przejeżdżał  tymi  ulicami 
gimbus zabierając młodzież szkolną. Proszę o jak najszybsze załatwienie tej sprawy. 
W załączeniu lista podpisów mieszkańców.

Radny Adam Kwaśniak złożył następujące interpelacje pisemne :
1) Dotyczy organizowania    w    okresie    wakacyjnym    koncertów    amatorskich 
zespołów  muzycznych,  kabaretowych,  teatralnych  itp.   Na  wniosek  młodzieży 
zwracam  się  z  propozycją  organizowania  w  okresie  wakacyjnym  na  Placu 
Kazimierza  sobotnich  koncertów  amatorskich  zespołów  muzycznych, 
kabaretowych,  teatralnych itp.  ,  które  promowałyby lokalnych artystów-
amatorów i uatrakcyjniały czas spędzających wakacje w mieście.
2) Dotyczy rozważenia możliwości organizacji cyklicznych jarmarków brzeskich 
o  zasięgu  regionalnym. W  celu  promocji  Brzeska  proponuję  organizowanie 
cyklicznych jarmarków brzeskich  na wzorze jarmarku dominikańskiego, na którym 
kolekcjonerzy,  artyści,  rzemieślnicy  handlarze  antyków  mogliby  wystawiać, 
sprzedawać lub wymieniać wyroby i starocie .
3) Dotyczy zakupu sprzętu nagłaśniającego dla MOK-u. Proszę o zakup dla MOK-u 
nowoczesnego  sprzętu  nagłaśniającego,  który  byłby  wykorzystywany  do  obsługi 
występów artystycznych na  Placu Kazimierza  i  pikników  organizowanych przez 
sołectwa i osiedla.
4)  Dotyczy  ustawienia  ławek  na  Placu  Kazimierza  i  ulicy  Chopina.  Na  prośbę 
mieszkańców wnioskuję o ustawienie kilku ławek z oparciem na ulicy  Chopina 
(deptak  przy  tablicy  Solidarności)  oraz  na  Placu  Kazimierza.  Ławki  w  tych 
miejscach dałyby możliwość odpoczynku w atrakcyjnych miejscach naszego miasta.
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Radny Stanisław Milewski złożył następujące interpelacje ustne :
1) podziękował Panu Burmistrzowi i jego służbom za sprawny wywóz odpadów 

wielkogabarytowych  z  poszczególnych  sołectw  w  Gminie  Brzesko, 
mieszkańcy są bardzo zadowoleni, prosi, aby taki system pozostał.

2) w imieniu mieszkańców wsi Bucza wnosi o postawienie przy kościele znaku 
drogowego, że to jest ulica ślepa – nie mamy jeszcze nazwy ulic w Buczu, ale 
może się kiedyś doczekamy, ale jest wykonany kawałek asfaltu na tej drodze 
i  w  tą  drogę  wjeżdżają  ciężkie  samochody,  a  później  jest  problem 
z wycofaniem takiego ciężkiego pojazdu i ten dywanik jest niszczony.

Radny Adam Smołucha złożył następujące interpelacje :
Dotyczy  zagrożenia  sanitarnego  i  ekologicznego  na  terenie  Gminy  Brzesko, 
a  szczególnie  południowej  części  wsi  Jadowniki  spowodowanego  przez  nie 
oczyszczone ścieki wypuszczane do środowiska. Zwracam się do Pana Burmistrza 
o  zintensyfikowanie  działań  mających  na  celu  poprawę  stanu  środowiska 
naturalnego na terenie Gminy Brzesko w tym przede wszystkim ochronę wód i 
gleby  przed  skutkami  skażenia  przez  nie  oczyszczone  ścieki  pochodzące  z 
gospodarstw domowych. Żyjemy w XXI wieku.  Nie możemy doprowadzić  do 
sytuacji  w  której  na  terenie  Gminy  znakiem  postępu  cywilizacyjnego  będzie 
zamiana  rzek  w  ścieki.  A  niestety  obecnie  jesteśmy  tego  świadkami.  W 
Jadownikach rzeka Grodna i Uszwica są rzekami  tylko z nazwy.  Bez podjęcia 
działań mających na celu  wprowadzenie  powszechnego  oczyszczania  ścieków 
poprzez z kanalizowanie lub wyposażenie                       w oczyszczalnie 
przydomowe  gospodarstw  domowych  doprowadzimy  do  bezpowrotnego 
zniszczenia  środowiska, a już obecnie stworzyliśmy stan zagrożenia sanitarnego 
na  terenach  mocno  zurbanizowanych  nie  wyposażonych  w  oczyszczalnie. W 
związku  z  poruszonym  problemem  proszę  o  udzielenie  odpowiedzi  na 
następujące pytania:
1) Czy są opracowane plany oczyszczanie ścieków na terenach zurbanizowanych 

nie  wyposażonych w kanalizację i na których nie planuje się budowy sieci 
kanalizacyjnej.

 2)  Czy Wydział Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę szczelności szamb 
      i jakie są wyniki tych kontroli.
 3)  Czy kontroli dotyczącej postępowania ze ściekami są poddawane zakłady   
      przemysłowe działające na terenie Gminy. Proszę o przedstawienie wykazu 
      zawierającego kiedy i jaki podmiot był poddany kontroli.
 4)  Czy Gmina zamierza wspierać budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
      na terenach nie skanalizowanych.

 Ad 5.    Zapytania radnych .

Radna Jadwiga Kramer zwróciła się z następującymi pytaniami :
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1) Jak  powiodły  się  testy  w  poszczególnych  gimnazjach  naszej   gminy,  jak 
wypadliśmy  na  tle  kraju,  jak  na  tle  małopolski  i  czy  skandale 
z nieprzerobionymi lekturami lub pomyłkami w  testach dotyczyły w jakiś 
sposób naszych gimnazjów ?  Było wiele  w mediach na ten temat,  dlatego 
chciałabym wiedzieć jak to  jest  u nas,  bo będzie  to  pośrednio jakby ocena 
pracy naszych nauczycieli ,

2) Jakie są wyniki matur w naszych miejscowych szkołach średnich. I znów by 
trzeba było to pokazać na tle kraju, na tle małopolski. Myślę, że większość 
z nas byłaby zainteresowana , jaką my mamy kadrę, bo wyniki uczniów to jest 
odzwierciedlenie umiejętności nauczycieli,

3) Czy w naszych szkołach jest w jakiś sposób realizowany program „ratujmy 
życie”.  Jest  taki  artykuł  w  Gazecie  Wyborczej  –  nie  bójmy  się  ratować 
ludzkiego  życia  –  jest  krótki  instruktaż  w  jakich  sytuacjach,  jak  należy 
postępować  ,  żeby  bardziej  nie  zaszkodzić  niż  pomóc.  Jest  też  wkładka 
w Dzienniku Polskim również na ten temat. Jest to temat zwłaszcza żywy, po 
tym, jak parę miesięcy temu ( chyba w Gorzowie) młoda dziewczyna biegnąc 
do autobusu zatrzymało się jej serce. Nikt nie udzielił jej tej pomocy pierwszej. 
Te pierwsze złote minuty nie zostały wykorzystane. Skąd my mamy to umieć? 
Należałoby  przede  wszystkim  zacząć  od  ludzi  młodych,  którzy  jak  będą 
w  naszym wieku  będą  umieli  przyjść  z  pomocą  innym.  A po  drodze  my 
również,  na  różnych  masowych  imprezach  moglibyśmy  się  przyglądnąć 
takim pokazom. Czy to na Dniach Brzeska, czy zakończeniu lata. Może jest to 
nieudolna  próba  wskazania  miejsc  z  mojej  strony,  ale  takie  pokazy,  dla 
widzów jak należy ratować, w jakich sytuacjach , czy rozpropagowanie takich 
właśnie rysunków, takich objaśnień – sądzę, że jest to temat do zrealizowania. 
Po części dedykowałabym go Komisji Zdrowia jak i Komisji Edukacji. Może 
rzeczywiście  w  naszych  szkołach  w ograniczonym może  zakresie,  ale  taki 
program sądzę, że powinien być młodzieży przybliżany.

4) Dwa trzy lata temu mówiło się o likwidacji przepompowni ścieków przy ulicy 
Browarnej. Zapytuję, czy zadanie to będzie wnet realizowane i czy jest taka 
opcja  możliwość  przeznaczenia  tych  terenów  na   parkingi.  Bo  jak  na 
wszystkich  osiedlach  mieszkaniowych  odczuwamy  chroniczny  brak  miejsc 
postojowych.

Radny Józef Chruściel zwrócił się z następującym zapytaniem :
Kiedy ewentualnie, w jakich latach, możemy się spodziewać kanalizacji pozostałej 
części Gminy Brzesko ? Głównie tutaj  chodzi  o Mokrzyskę,  Bucze,  Jasień,  Porębę 
Spytkowską, Szczepanów, Sterkowiec i Jadowniki.  Do Funduszu Spójności poszło 
tylko część wniosków, natomiast ewentualnie, które to będą lata, czy to będą lata 
2010, 2015, 2020 ? Mieszkańcy bardzo często o to pytają , kiedy to ewentualnie może 
nastąpić.

Radny Józef Kubas zwrócił się z następującymi zapytaniami :

11



1) Dotyczy parkowania samochodów na parkingu CARLSBERG Polska – pismo, 
które otrzymaliśmy z tej firmy to można się z nim zgodzić tylko w części, że 
parking  jest  dozorowany,  a  wjazd odbywa się  na  podstawie  kodowanych 
kart.  Firma  ma  takie  prawo  i  stosuje  to.  I  tu  trudno  dyskutować  z  tym 
tematem.  Ale  potrzeba  jeszcze  dobrych  chęci.  Skoro  jak  jest  mecz  to  na 
parkingu dobrze wiemy, że trzy samochody stoją. Dlatego spróbujcie ustnie 
Panowie  Burmistrzowie  podyskutować  z  firmą,  bo  byłem  na  stadionie 
Okocimskiego w tym tygodniu dwukrotnie i ten stadion jest nie do poznania 
w tej chwili. Tak, że dużo dobrego się w tej chwili dzieje i możemy być dumni 
i  możemy się  przymierzyć  czy  byśmy to  nie  moglibyśmy sprzedać  przed 
EURO 2012. To jest daleka droga  ale nie koniecznie.

2) Czy  za  pomocą  Urzędu  Miejskiego  nie  byłoby  możliwe,  żeby  cześć  ulicy 
Chopina  od  strony  kościoła  nazwać  imieniem  naszego  byłego  proboszcza 
Kazimierza  Kopacza.  W  nawiązaniu  do  interpelacji  radnego  Adama 
Kwaśniaka informuję, że  nasze Stowarzyszenie w ubiegłej kadencji podjęło 
takie  próby.  Chodziłem  od  domu  do  domu  i  mili  państwo  w  ogóle  nie 
rozumiem tych mieszkańców. W każdym domu powiedziałem – czy Ksiądz 
Kazimierz Kopacz zasłużył się dla Parafii Brzeskiej czy nie – ależ oczywiście, 
no  to  w  czym  problem  ?  Problem  pewno  jest  w  tym,  że  trzeba  dowody 
osobiste zmienić,  co kosztuje itd.  Było mi przykro.  Bo jeżeli  wstawiamy te 
ławeczki,  bardzo  dobrze,  robimy deptak,  świetnie,  no  to  na  miłość  boską 
można  byłoby  dać  i  uhonorować  człowieka,  który  się  zapisał  złotymi 
zgłoskami,  a  nie  próbować  go  gdzieś  dawać,  jak  niektórzy  sugerują  na 
Pomianowski Stok, czy tam jeszcze hen daleko od centrum miasta. Dlatego 
spróbujmy podjąć działanie, bo mi się zdaje, że przy dobrej woli jest to do 
zrealizowania.

3) Zaprosił radną Jadwigę Kramer na posiedzenie Komisji Oświaty w miesiącu 
wrześniu,  gdzie będziemy gościć Panią Wizytator do szkół podstawowych 
i  gimnazjów i  tematem jest  ocena egzaminów właśnie  w szóstych klasach 
i  gimnazjalnych.  Natomiast  możemy poprosić o informację,  co do efektów 
matur,  ale  to  jest  w  gestii  powiatu.  Jeżeli  chodzi  o  pytanie  związane 
z  ratowaniem  życia  to  w  szkołach  średnich  w  przedmiocie  PO  jest  masę 
godzin  dotyczących  tego  tematu.  Jest  tylko  problem  taki  –  jak  to  jest 
realizowane bo jeżeli  szkoła nie ma fantoma to nie ma o czym mówić. To 
wszystko jest teoria, takie bajkopisanie, a jeżeli jest przyrząd to możemy te 
rzeczy usprawnić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk uważa, że jeśli chodzi o nadanie 
nazwy jednej z ulic w centrum miasta  nazwą Księdza Kopacza to do tematu warto 
ponownie powrócić i podjąć ten wysiłek. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące ratowania 
życia to na pewno w  ramach środków, które gmina posiada, czy to z funduszy 
alkoholowych  czy  środków  przeznaczonych na  organizacje  społeczne  i  sportowe 
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uważa, żeby gratyfikować i dawać na to środki w przyszłorocznych programach dla 
organizacji społecznych, które chciałyby tego typu kursy czy szkolenie wdrożyć w 
życie. 

Radny Tadeusz Ciurej złożył następujące zapytania:
1) Czy tutaj kiedykolwiek doczekamy się świateł działających przy wyjeździe na 

tzw. „hakówce” ulica Solskiego na E 4.  Te światła nie działają od dłuższego 
czasu,  od  czasu  remontu  czwórki.  Chciałem powiedzieć,  że  w  tej  sprawie 
miałem kilka interwencji ze strony mieszkańców. Zresztą sam doświadczam, 
często wyjeżdżając  z  ulicy Solskiego w kierunku Tarnowa trudności,  gdyż 
bardzo ciężko jest wyjechać na czwórkę. Dlatego bardzo proszę o interwencję 
w tej sprawie,

2) Mam  prośbę  do  Panów  Burmistrzów  o  zainstalowanie  dwóch  ławek  lub 
trzech  przy  ulicy  Składowej  przy  Kościele  na  Słotwnie.  Tam  ma  mieć 
zamontowane  dwie  ławki  przy  placu  zabaw,  one  będą  już  niedługo 
zamontowane i w trakcie montowania tych dwóch ławek bardzo bym prosił 
o  uzupełnienie  tych  brakujących  na  tej  ulicy.  Bardzo  dużo  mieszkańców 
przyjeżdża  w  dni  wolne  od  pracy,  niedziele,  korzystają  z  tego  boiska 
sportowego, które tam posiadamy, z tego placu zabaw i gro ludzi siedzi na 
tych ławkach. Myślę, że słusznym będzie uzupełnienie tej ulicy o te ławki. 

3) Kosze  są  w  80  % zdewastowane,  zostały  wymienione  tylko  dwa.  Dlatego 
proszę o dalszą ich wymianę,

4) Dotyczy dobrego oznakowania ulicy Solskiego przed wiaduktem kolejowym , 
tak  od  ulicy  Kopernika  od  strony  Mokrzysk  jak  również  tutaj  od  strony 
Brzeska w kierunku Szczurowej,  aby te  oznakowania,  że  jest  tam 2,6  było 
wyraźne. Ostatnio został zablokowany ruch od ulicy Solskiego na około 30 
minut,  nie  można  było  przejechać,  bo  kierowca  z  Ukrainy  po  prostu  źle 
wjechał,  bo oznakowania są tak złe, że nie można tam przejechać, w ogóle 
znaki są nie zauważalne,

5) Zostało zdewastowane ogrodzenie na ulicy Solskiego u Pani Kądziołka przez 
Tiry  cofające.  Nie  wiem czy  mogę  liczyć  na  jakąkolwiek  pomoc  ze  strony 
Gminy Brzesko w odrestaurowaniu tego ogrodzenia, bo nie jest to wina Pani 
Kądziołki. Chciałem zauważyć również, że w tym miejscu jest chodnik szeroki 
na 2 metry, a mimo to Tiry wjeżdżają na ten chodnik i całe ogrodzenie na całej 
długości około 20 metrów jest położone na ziemi. Jeżeli by można było w jakiś 
sposób udzielić pomocy Pani Kądziołce to bardzo bym o to prosił.

Radny Adam Kwaśniak złożył następujące zapytanie :
Jak wyglądają prace renowacyjne Cmentarza Wojennego w Brzesku ? Szczególnie ile 
mogił zostało odnowionych – pytam dlatego, że w roku 2007 na ten cel dokładnie 
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było przeznaczone 10.000 złotych, w tej chwili jest 20.000 złotych i mam nadzieję, że 
to są kwoty wystarczające przynajmniej w 50 % do odnowienia tego cmentarza.

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek -  wracając do kwestii pierwszej pomocy – mnie 
w LO uczyła Pani prof. Żurek i nauka pierwszej pomocy była naprawdę na wysokim 
poziomie niezależnie  od tego,  że  nie  mieliśmy fantoma itd.  Jeździliśmy na różne 
zawody i całkiem dobrze nam szło. To jest kwestia uważam dobrej woli nauczyciela, 
a nie kwestia fantoma. Owszem to też na pewno jest potrzebne i myślę, że można 
byłoby zorganizować jakiś konkurs. Mamy bardzo dużo stowarzyszeń i któreś z nich 
mogłoby  wziąć  udział  i  wygrać  taki  konkurs.   Zorganizować  w  szkole  kursy 
pierwszej  pomocy  w  trakcie  lekcji  np.  wychowawczej,  zajęć  z  propedeutyki, 
wychowania społecznego czy jakichkolwiek innych zajęć czy nawet poza lekcjami, 
bo uważam, że jest to bardzo ważne. Przede wszystkim ważne jest uświadomienie 
społeczeństwa jakie to jest ważne. To już nasi rodzice powinni nas uczyć pierwszej 
pomocy  i  tak  postępowali  moi  rodzice.  Zanim  poszłam  do  szkoły  podstawowej 
znałam tam jakieś podstawowe zasady co można zrobić aby pomóc człowiekowi, 
który znajdzie się w ciężkiej sytuacji.

Radny Adam Smołucha -  w kwestii informacji podał, że szpital w Brzesku posiada 
i fantom i wykwalifikowaną kadrę, która jest w stanie przeprowadzić takie kursy 
pierwszej  pomocy.  Do  tej  pory  w  pojedynczych  przypadkach  nasi  ratownicy 
przeprowadzili taki kurs. Tak, że tutaj jesteśmy otwarci, chodzi tylko o zgłoszenie, 
ustalenie formy w jakiej mielibyśmy realizować takie zadanie.

Radny Mirosław Wiśniowski zwrócił się z następującym zapytaniem – dlaczego są 
opóźnienia  w  wykaszaniu  traw  wokół  naszych  ulic,  zarówno  gminnych   jak 
i powiatowych. Jako przykład podał wyjazd na krajową czwórkę z ulicy Kościuszki. 
Tam naprawdę są wysokie krzewy, nie były w tym roku obcinane. Podobnie jest na 
ulicy Zacisze – krzewy, wysoka trawa wchodzi właściwie w asfalt.  Mimo, że jest 
wąska ulica to nikt o to nie zadbał, żeby tą trawę w rejonie chodnika wykosić. Tak 
więc  chciałbym,  aby  odpowiednie  służby  szybciej  zabrały  się  do  pracy 
i przypilnowały tego tematu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   Krzysztof  Ojczyk  nawiązał  do  następujących 
kwestii :

1) Dotyczy  świateł  na  skrzyżowaniu  ulic  Głowackiego  i  Solskiego  –  światła 
muszą być uruchomione,

2) Dotyczy  sprawozdania  z  rozliczenia  środków  na  organizacje   sportowe  i 
pozarządowe – proszę o przedstawienie radnym rozliczenia za rok ubiegły 
tak,  jak jest  to zapisane w uchwale Rady Miejskiej  z  grudnia 2007 roku  i 
umieszczenie go również na stronę internetową. Chodzi, aby to rozliczenie 
było  jasne  i  czytelne  dla  wszystkich,  jak  to  się  odbywa,  kto  na co  dostaje 
środki finansowe i z czego się rozlicza,
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3) Chodzi  o planowany zakup i  posadowienie kontenerów w pobliżu MPEC – 
na jakim to jest etapie , czy są wszystkie wymagane pozwolenia ?

4) Na  komisjach  jak  również  na  sesji  przy  okazji  rozliczenia  rocznego 
sprawozdania wyszedł temat zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, czekamy na 
analizę zatrudnienia i analizę wydatków bieżących. W tym miejscu przytoczył 
z tygodnika Wspólnota pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23, na stronie 21 
najwyższe  wydatki  bieżące  na  administrację  w  przeliczeniu  na  jednego 
mieszkańca.  Gmina Brzesko plasuje się na pozycji 12 od góry, w tamtym roku 
byliśmy na 9 miejscu, dwa lata temu na 9 miejscu, trzy lata temu na 8 miejscu, 
więc jesteśmy pokazani w czołówce jeśli chodzi o wydatki bieżące, czyli są 
one  bardzo  wysokie,  stąd  powróciłem  do  wniosku  komisji,  który  był 
dyskutowany. Wniosek Panu Burmistrzowi jest na pewno znany i przed tym 
tematem  chyba  nie  uciekniemy  chociażby  w  kontekście  już  powoli 
planowanego przyszłego budżetu Gminy Brzesko,

5) Jaki jest plan działania w kierunku poprawy funkcjonowania Spółki MPK?. 
Na sesjach głównie w roku ubiegłym dyskutowaliśmy na ten temat. Z tych 
dyskusji i wniosków, które Rada podejmowała nic nie wynikło. Na komisjach 
co i raz wpływają nowe wnioski w przedmiocie tej spółki, dlatego prosiłbym 
o  krótki  komentarz  ewentualnie  do  tych  wniosków  i  wniosków  komisji 
i ewentualnych zmierzeń.

Ad  6.  Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy .

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga :
1. Poinformował,  że  w  informacji  o  realizacji  zadań  jest  punkt  7 

budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” – 
należałoby się cieszyć, że pomału wchodzi to w życie, gorzej, tak 
wywnioskowałem jest z funduszami na ten cel. Jak się to przekłada, 
gdzie  na  dzień  dzisiejszy  niepokoją   nas  pewne  informacje 
w mediach, że faktycznie może to być pomysł grubo chybiony, bo 
wiele  jednostek  terytorialnych  nie  będzie  stać  na  te  pieniądze. 
Mówimy właśnie  o  kwocie  1.000.000 złotych z  budżetu państwa, 
a  dzisiaj  media zaczynają nas niepokoić,  że  może to  przekroczyć 
2.000.000  złotych  i  w  wielu  jednostkach  terytorialnych  zabraknie 
pieniędzy na te boiska,

2. Dotyczy  wykaszania  traw  w  mieście  Brzesko  –  nie  mogłem 
zatrudnić  pracowników,  którzy  te  prace  wykonywali  na  terenie 
Gminy Brzesko. A jest między posesją Pana Czesaka a Pana Wiktora 
teren, który należy do 5 czy 6 właścicieli i  na dzień dzisiejszy są 
takie olbrzymie trawy. Wczoraj miałem zgłoszenie , że tam pojawiły 
się węże i trzeba zmusić tych mieszkańców, którzy są właścicielami 
tychże  gruntów,  aby  te  olbrzymie  trawy  wykosili  we  własnym 
zakresie,  bo  tak  nie  może  być  aby  w  środku  miasta  rosły  tak 
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wysokie trawy. Albo to wykosi gmina na koszt tych mieszkańców, 
bo nie wiadomo co z tym zrobić,

3. Na dzień dzisiejszy (mam taką informację) stan prawny terenu przy 
ulicy Królowej Jadwigi został uregulowany (koło stacja napełniana 
gazu do samochodów),  dlatego mam prośbę  aby ten  odcinek 30 
metrowy  tego  chodnika  zakończyć  przed  rozpoczęciem  roku 
szkolnego.

Przewodnicząca  Osiedla  Brzezowieckie  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek zaprosiła 
wszystkich obecnych na piknik osiedlowy, który odbędzie się w dniu 13 lipca 2008 
roku na naszym osiedlu.

Przewodniczący Osiedla Stare Miasto Adam Kwaśniak – na Placu Zwycięstwa jest 
skwer (małe planty) i  tam się znajdują trzy ławeczki.  Jedna ławka jest połamana. 
Bardzo bym prosił, jeśli można aby wymienić te dwie deski.

Sołtys  wsi  Szczepanów  Anna  Lubowiecka zaprosiła  wszystkich  obecnych  do 
Szczepanowa na piknik rodzinny w dniu 12 i 13 lipca 2008 roku.

Sołtys wsi Sterkowiec Józef Witek zwrócił się z apelem do Pana Burmistrza, aby 
w pilnym trybie wystosował odezwy do mieszkańców w sprawie uświadomienia 
ich, jakie duże zagrożenie stanowią nie wykoszone  duże i suche trawy.

Sołtys  wsi  Poręba  Spytkowska  Wacław  Ćwioro podziękował  Radzie  Miejskiej 
i Burmistrzowi za wykonanie chodnika w Porębie Sytkowskiej. Mieszkańcy proszą, 
aby to  zadanie  dokończyć  w  przyszłym roku.  Następnie  zwrócił  się  z  pytaniem 
kiedy  zostanie  ostatecznie  uporządkowana  numeracja  domów  w  Porębie 
Spytkowskiej.  Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic  w tej 
miejscowości i nic się dalej nie dzieje w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk udzielił  wyjaśnień  Panu 
sołtysowi sołectwa Poręba Spytkowska informując, że Rada Miejska podjęta uchwałę 
w  sprawie  nadania  nazw  ulicom  w  Porębie  Spytkowskiej.  Teraz  czekamy  na 
publikację uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  Jeżeli 
uchwała zostanie opublikowana to Pan Burmistrz przystąpi do jej wykonania. A na 
tą  chwilę  uchwała  nie  została  jeszcze  opublikowana,  więc  nie  weszła  fizycznie 
w życie. A więc należy spokojnie Panie sołtysie poczekać.

Sołtys wsi Jasień Leszek Klimek  -  mieszkańcy Jasienia w podeszłym wieku nie 
mogą skorzystać z Firmy BZK odnośnie wywozu ścieków z przydomowych szamb, 
ponieważ  kilka  osób  nie  wychodząc  z  domu,  a  zamawiając  telefonicznie  usługę 
w  BZK  otrzymuje  informację,  że  trzeba  najpierw  przyjechać  wypisać  umowę, 
a potem przyjedzie samochód i wypompuje ścieki. To jest karygodne działanie, tak 
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nie  może  być.  Dlatego  prosi  Pana  Burmistrza,  aby  zobligował  Prezesa  BZK,  aby 
takich metod nie stosowali, tylko tym osobom schorowanym, starszym pomagali, bo 
od tego jest nasza firma gminna, aby takie usługi świadczyć.

Ad 7. Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
Zapytań brak – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy nieobecny.

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

Radny Adam Smołucha  w związku z pisemnym sprawozdaniem Pana Burmistrza 
złożył następujące zapytania :

1) Jest  wykazane Zarządzenie Nr 177/2008 z 6  czerwca 2008 roku w sprawie 
powołania Komisji  ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – proszę 
o podanie składu osobowego tej komisji,

2) W  dalszej  części  sprawozdania  jest  informacja,  że  Pan  Burmistrz  pełniąc 
funkcje wspólnika RPWiK w Brzesku, podjął uchwałę w sprawach : tj.pkt.6 
pokrycia  straty  RPWiK za  rok  obrachunkowy 2007,  prosiłbym o   podanie 
w jakiej  wysokości  była  ta  strata?  A w pkt.  8  jest  informacja  –  powołanie 
członków Rady Nadzorczej reprezentujących wspólników RPWiK w drodze 
odrębnych uchwał w tym powołanie członka Rady Nadzorczej i pełniącego 
funkcję  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  –  prosiłbym  o  podanie 
personaliów  tych  członków  i  przewodniczącego  rady?  W  dalszej  części 
dotyczącej  spotkań  jest  informacja,  że  18  czerwca  br.  spotkałem  się 
z  zawodnikami  i  zarządem  Okocimskiego  Klubu  Sportowego,  w  związku 
z awansem do II Ligii – jeżeli Pan Burmistrz byłby uprzejmy zdradzić nam 
kulisy  tego  spotkania,  czego  ono  dotyczyło  to  bardzo  bym  prosił 
o przedstawieni i informacji na ten temat.

Radna Jadwiga Kramer -  Panie Burmistrzu, tu nie chodzi o krytykę, ale na przykład 
jeżeli mam napisane, że zmieniono lokal komunalny na socjalny i podaje się przy 
ulicy Mickiewicza 68, to nie rozumiem np. dlaczego w Zarządzeniu 186, 187 o takiej 
samej czynności czyli zamiany komunalnego na socjalne nie wiem gdzie. Dlatego jest 
prośba, aby jednak uszczegółowić, skoro jest to wciąż pod społeczną kontrolą, bo 
sprawy mieszkań jak wiemy mają się podobnie jak brak miejsc parkingowych na 
osiedlach mieszkaniowych, stąd prośba aby taką rzecz uszczegółowić. 

Radna  Maria  Kucia zwróciła  się  z  pytaniem,  kto  został  powołany  na  opiekuna 
Młodzieżowej Rady Gminy ?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk zwrócił  się  z  prośbą 
o  rozszerzenie  informacji  w  sprawie  nie  skorzystania  z  prawa  pierwokupu 
nieruchomości  położonej  w  Brzesku  (trzy  zarządzenia  w  tej  kwestii),  w  którym 
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miejscu nie skorzystaliśmy z prawa pierwokupu, ewentualnie których działek, co to 
za nieruchomości - to jest Zarządzenie 184, 183, 169?. 

Głos  zabrał  Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka,  który  poinformował,  że 
odpowiedzi  na  temat  zapytań  radnych  co  do  sprawozdania  udzieli  w  punkcie 
„Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

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

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej  za okres od ostatniej  sesji  złożył 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wg załącznika do protokołu.

Ad 10.
Sprawozdanie z posiedzeń komisji  stałych i  doraźnych Rady Miejskiej oraz 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.

Sprawozdanie złożyli Przewodniczący Komisji :
1) Radny Mirosław Wiśniowski  - Komisja Gospodarki Finansowej.
3)   Radny Adam Kwaśniak - Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji.
4) Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek - Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa.
5) Radna Maria Kądziołka - Komisji Rewizyjna.
6) Radny Józef Kubas Komisja - Oświaty kultury i Sportu.
2)   Radna Apolonia Warzecha - Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny.
7) Radna Jadwiga Kramer - Społeczna Komisji Mieszkaniowa.

Pytania do sprawozdań zgłosili :
Radna  Maria  Kądziołka zwróciła  się  z  pytaniem  dotyczącym  sprawozdania 
z  Komisji Gospodarki Finansowej. Komisja Gospodarki Finansowej podjęła wniosek 
dotyczący  uruchomienia  etatu  w  Wydziale  Podatków i  Opłat  Lokalnych  Urzędu 
Miejskiego. Pragnę przypomnieć, iż wspólnie z komisjami już podjęliśmy wniosek 
w sprawie przeprowadzenia analizy obciążeń na stanowiskach pracy w Urzędzie 
Miejskim.  Dopiero  później,  po  przeprowadzeniu  analizy  obciążenia  stanowisk 
mieliśmy  podjąć   działania  dotyczące  ewentualnego  zwiększenia  zatrudnienia. 
W związku z tym wnoszę, aby w tym momencie nie realizować przedstawionego 
tutaj wniosku Komisji Gospodarki Finansowej. Dajmy czas Panu Sekretarzowi, aby 
dokonał analizy obciążeń stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim. Wiemy, że ukazał 
się w gazecie „Wspólnota” – /pismo samorządu terytorialnego/ ranking dotyczący 
najdroższych samorządów i gmina Brzesko znajduje się na 12 miejscu w skali kraju. 
Dlatego  bardzo  proszę  o  wstrzymanie  tego  wniosku  i  zastosowanie  się  do 
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wcześniejszego  wniosku,  mówiącego  o  dokonaniu  analizy  obciążenia 
poszczególnych stanowisk Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej zwrócił  uwagę  na  następujące  kwestie, 
a wynikające ze sprawozdań Przewodniczących Komisji :

1) zróżnicowanie  opłat  dla  administratorów  budynków:  należy  doceniać 
zaangażowanie i pracę administratorów, tam gdzie oni rzeczywiści wykonują 
swoją  pracę.  Tam,  gdzie  jest  tylko  praca  na  zasadzie  „bycia”  to  należy 
odpowiednio  do  tego  podejść.  Dla  przykładu  podam  -  Dom  Ludowy 
w Porębie Spytkowskiej – widać, że on żyje, że tam się coś dzieje,

2) problem  termomodernizacji  obiektów  szkolnych:  generalnie  uważam,  że 
należy  się  odnieść  do  całości  problemu  termomodernizacji,  mamy  połowę 
roku, czas nam ucieka i może ona zostać nie wykonana. Mamy przykładowo 
uchwaloną któryś rok z rzędu termomodernizację w Szkole Podstawowej Nr 
3, gdzie na drugim czy trzecim piętrze jest po prostu w zimie zimno. Dlatego 
należy tutaj  mocno popracować nad tym, aby jednak zapisane w budżecie 
zadanie „termomodernizacja” wdrażać w życie, bo to są realne oszczędności. 
Proszę  Pana  Burmistrza  o  komentarz  do  termomodernizacji,  które  są 
wprowadzone do budżetu na rok 2008,

3) Miasteczko rowerowe – jeśli będzie propozycja Burmistrza, to Rada Miejska 
odniesie się do propozycji, gdzie te miasteczka lokować,

4) Dotyczy wystąpienia Pani radnej Kądziołka – Komisja Gospodarki Finansowej 
podjęła  taki,  a  nie  inny  wniosek  dlatego,  że  analizowaliśmy  ściągalności 
należności  wobec  gminy  i  rzeczywiście  pokazana  została  duża  praca 
jedynego wydziału, który zarabia na naszą gminę, czyli Wydział Podatków 
i Opłat Lokalnych. Nasz wniosek nie szedł w kierunku tym, żeby pominąć tą 
analizę, bo ta analiza jest potrzebna. Natomiast chodziło nam w tym wniosku 
o to, żeby wzmocnić pracę tego wydziału, pionu podatkowego, który zarabia 
na nas i ściąga należności. Konieczności dokonania analizy wydatków, to tego 
raczej nikt nie kwestionuje i to trzeba zrobić bardzo szybko, bo od podjętego 
wniosku minęło już dwa miesiące albo i więcej. 

W  tym  momencie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  ogłosił  15  minutową  (do 
godziny 12.30) przerwę w obradach sesji.
Obrady zostały wznowione po przerwie.

W tym momencie Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował,  że Pani 
Koordynator  Urszula  Białka  zakończyła  opiekę  nad  Młodzieżową   Radą  Gminy 
i dlatego bardzo gorąca chciałem podziękować Pani Koordynator Urszuli Białce. Na 
ręce  Pani  Koordynator  Burmistrz  złożył  list  gratulacyjny.  A  korzystając  z  okazji 
pragnę poinformować Wysoką Radę, że nowym Koordynatorem Młodzieżowej Rady 
Gminy została powołana Pani Agnieszka Szewczyk.
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Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu mieszkańcom Brzeska.

Głos zabrała mieszkanka Brzeska,  która poinformowała, że są wybranymi osobami 
i  będą  reprezentować  mieszkańców  zamieszkałych,  użytkujących  teren  dokoła 
targowiska miejskiego.  Sprawa dotyczy rozpoczętej  już  budowy wiaty  na handel 
żywymi zwierzętami, w szczególności drobiem. Reakcja mieszkańców tego terenu 
jak i firm, które w tamtym terenie działają jest bardzo zdecydowana. Zgłaszaliśmy 
już dwa sprzeciwy. Pisemnie te sprzeciwy zostaną dostarczone, zostały złożone na 
dziennik  podawczy  Urzędu  Miejskiego  zarówno  do  Pana  Burmistrza  jak  i  do 
Wydziału  ITK.  Panu  Przewodniczącemu  Rady  też  postaramy  się  dostarczyć. 
Mieliśmy bardzo krótki  czas na reakcję,  bo pismo w tej  sprawie przyszło do nas 
dopiero wczoraj.  Chodzi o to, że Urząd Miejski jeszcze nie podjął decyzji i mamy 
nadzieję,  że  nie  podejmie decyzji  o tym, żeby umiejscowić punkt handlu żywym 
drobiem  dokładnie  10  metrów  od  ruchliwego  przystanku  Bus-ów,  na  środku 
parkingu, który tam wcześniej został wykonany, tuż zaraz za hurtownią spożywczą, 
w niedalekiej  odległości od takiego ogródka piwnego, gdzie można takie wyroby 
garmażeryjne  przyjść  usiąść  i  zjeść.  Generalnie  w  miejscu,  które  wcześniej  już 
wieloma  pozwoleniami  zostało  przeznaczone  na  handel  zarówno  jako  rynek 
warzywny jak i produktami warzywnymi, spożywczymi, rynek kwiatowy. W tym 
czasie wiadomo, że rozwinęła się tam infrastruktura firm handlowych gdzie branża 
tych  firm  nic  nie  ma  wspólnego  z  handlem  żywymi  zwierzętami.  Dlatego 
chcielibyśmy  zawnioskować  do  Urzędu  Miejskiego,  o  zmianę  lokalizacji  takiego 
obiektu.  Jeżeli  jest  potrzeba  aby  utrzymać  w  Brzesku  tradycje  handlu  żywymi 
zwierzętami, to prosimy, aby Urząd Miejski wymyślił lokalizację, która będzie trochę 
bardziej odległa na obrzeżach miasta, z dala od obecnego placu targowego. Obecnie 
obowiązuje zakaz handlu żywym drobiem, a to, że zostanie wybudowana w tym 
celu  wiata nie zmieni sprawy takiej, że będzie w promieniu na pewno 50 metrów 
i duże zabrudzenie, dużo  upierzenia tego ptactwa i będzie bardzo nieprzyjemny 
zapach.  Ostatnią  rzeczą jaka za  tym przemawia jest  to,  że  osoby,  które  handlują 
żywym drobiem dramatycznie traktują te  zwierzęta.  Nie jest  to  dobra lokalizacja 
i  chcieliśmy tylko  zaznaczyć,  że  jest  bardzo  jednomyślny  i  bardzo  zdecydowany 
sprzeciw  mieszkańców  tamtej  okolicy  i  firm  działających.  Ten  fakt  chcieliśmy 
zaznaczyć,   być  może Pan Burmistrz  i  Przewodniczący Rady nie  wiedzą,  że  jest 
podejmowane takie działanie i złożyć tutaj na Radzie Miejskiej  jako wolny wniosek.

Przewodniczący Rady Krzysztof  Ojczyk podziękował mieszkańcom, dyskutować 
nad  tym  problemem  dzisiaj  nie  będziemy.  Państwo  przedstawili  swój  problem, 
Panu  Burmistrzowi  dedykujemy  go  do  przemyślenia.  Jeżeli  wpłyną  pisma  to 
najprawdopodobniej też się tym zajmiemy.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel  podziękował Pani za wystąpienie. Jeżeli chodzi 
o decyzje to nie jest tak, że ta decyzja jest w jakiś tajemniczy sposób realizowana. 
Wspomnę o tym, że lokalizacja jest uzgodniona z Sanepidem. Natomiast oczywiście 
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odniesiemy  się  poprzez  zaproszenie  na  spotkanie  i  zaproszenie  do  dyskusji  nad 
lokalizacją do państwa wniosku.

Ad  11.      Informacja  na  temat  aktualnej  sytuacji  na  rynku pracy  w Gminie 
Brzesko.

Zastępca  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  Andrzej  Mleczko  dokonał 
prezentacji  informacji  na  temat  sytuacji  na  rynku  pracy  w  Gminie  Brzesko. 
Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji głos zabrali :
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że informacja na 
temat aktualnej sytuacja na rynku pracy zawsze była dobra, jest co roku  coraz lepsza 
i to widać zarówno na omawianych komisjach jak i na sesjach.
Radna  Jadwiga  Kramer w  nawiązaniu  do  złożonej  prezentacji  moja  wypowiedź 
będzie dotyczyć, po pierwsze chyba przekłamania jakie wystąpiło na stronie 16 i 17, 
bo jest to nielogiczne. Najpierw pokazuje się mikro od 0 - 9, a potem się pokazuje 
małe od 1 -  49.   Myślę,  że tutaj  powinno być od 10,  bo jest  to nielogiczne i   na 
następnej  stronie jest  kontynuacja tego błędu.  Brakuje  mi tutaj  informacji  o  samo 
zatrudnieniowcach.  Wiem,  że  w  poprzednich  latach  jeśli  był  prezentowany  taki 
materiał  to  chyba  taka  pozycja  występowała  –  samo  zatrudnieniowcy.  Czyli  nie 
zatrudniający  w  ogóle  pracowników,  czy  jest  to  „0”?  Co  to  są  ci  samo 
zatrudnieniowcy  ?  Są  to  ludzie,  którzy  byli  pracownikami  w  jakiejś  firmie 
i najczęściej z tego co ja się orientuję zostali zmuszeni do założenia firmy, bo jest to 
forma  ucieczki  od  przestrzegania  kodeksu  pracy.  I  my  tą  świadomość  chyba 
w większości mamy. Oni mają zarejestrowane firmy, zarobią na ZUS i  na sól  do 
kwaśnego mleka, że się tak wyrażę. To jest naprawdę ubóstwo. Ci ludzie poza tym, 
ich nie stać na prowadzenie, na wynajęcie pracownika do prowadzenia księgowości, 
a niech się spóźnią jeden dzień z deklaracją ZUS-owską lub wpłatą oni momentalnie 
są za burtą i znowu pół roku muszą pracować na to, żeby zostali przyjęci jak by do 
tego  ZUS-u,  w  cudzysłowie  oczywiście  przyjęci.  Myślę,  że  ta  prezentacja  takiej 
pozycji byłaby bardzo ważna, ze względu na to, że właśnie jest to po prostu pewna 
nieuczciwość.  Oni w dalszym ciągu są nadzorowani przez pracodawców tak,  jak 
każdy inny pracownik i  o  tym również  powinniśmy mówić.  Jeśli   periolatywnie 
mówimy o szarej strefie to powiedzmy sobie również o tej usankcjonowanej nowej 
formie niewolnictwa.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej  Mleczko ustosunkował 
się  do wypowiedzi  Pani  radnej.  Uzupełniając  wypowiedź  faktycznie  mamy takie 
sygnały (nie będę podawał firmy), że ktoś jest wózkowym i nagle  zmuszony jest 
podjąć działalność gospodarczą, dostaje sprzęt, realizuje zadania. Oczywiście jest to 
czasami tak,  że jest  praca,  jest  telefon,  jest  możliwość wykonywania pracy ale są 
czasem takie tygodnie, że nie ma telefonu, więc praktycznie pracy nie ma. Generalnie 
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ustawodawca  swego  czasu  starał  się   aby  nie  była  takich  sytuacji  i  był  chyba 
ustawowy  wymóg,  żeby  ta  osoba  wykazała,  że  nie  świadczy  pracy  li  tylko  dla 
jednego pracodawcy. To chyba się nie udało i wiemy, że to tak dalej jest.

Radny  Adam  Kwaśniak w  nawiązaniu  do  informacji  przeczytałem,  że  jest 
realizowany program „staż absolwencki” i po własnym doświadczeniu chciałem ten 
problem uzupełnić. Jest to super rzecz dla młodych ludzi i bez pracy. Natomiast jest 
pewne „ale”.  Jeśli  jest  właściciel  firmy i  chciałby z tego programu skorzystać dla 
własnych dzieci (córka, syn) to nie może z tego skorzystać. Zadzwoniłem do takiego 
najbliższego  Urzędu Pracy  w  Krakowie  i  zapytałem,  czy  tam  jest  taka  podobna 
sytuacja  ?  Okazało  się,  że  nie.  Czyli  ten  regulamin  jakiś  obowiązujący  jest  tylko 
w powiecie brzeskim ? Dlatego nie chcę tutaj wyciągać wniosków, że dyskryminacja 
czy coś takiego, ale myślę, że trzeba się zastanowić i może ten regulamin zmienić, 
żeby wszyscy mieli równy dostęp do tego programu.

Zastępca  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  Andrzej  Mleczko udzielił 
odpowiedzi.  Faktycznie  w  ustawie  są  zapisy  –  Starosta  może  skierować  itd., 
oczywiście  my  w  imieniu  Starosty  realizujemy  te  wszystkie  formy.  Starosta  nie 
podpisuje tych decyzji tylko podpisuje Pani Dyrektor czy ja (zastępca) i faktycznie 
tak jest,  że w ustawa mówi się ogólnie o przedsiębiorcach, osobach bezrobotnych 
kierowanych do firm. I  generalnie każdy chyba Starosta  czy każdy Urząd Pracy 
może przyjąć sobie pewne regulacje. Generalnie faktycznie w Urzędzie naszym jest 
regulamin, który mówi, że nie kierujemy osób bezrobotnych gdzie jest bezpośrednie 
pokrewieństwo czyli do taty do mamy. W związku z czym stwierdziliśmy, a były 
wcześniej  takie  przypadki  i  sytuacja  wygląda  tak.  Firma  mieściła  się  w  miejscu 
zamieszkania czyli w domu czy mieszkaniu i podczas kontroli (dawniej tych kontroli 
odbywało się więcej)  stwierdzono, powiem wprost,  że dziecka nie było w firmie. 
Należało domniemywać, że tylko zgłaszała się po odbiór pieniędzy, a nie świadczyła 
pracy. I generalnie, aby nie było takich sytuacji faktycznie Rada Zatrudnienia, która 
jest organem doradczym Starosty podjęła taką decyzję i w regulaminie jest określone, 
że nie kierujemy bezpośrednio. Jeśli to już jest  wujek czy ciocia to jest możliwość 
zatrudnienia na staż. Środki na ten cel są coraz większe więc myślę, że faktycznie 
tutaj też może będą zmiany w regulamin, żeby trochę zwiększyć dostępność do tych 
środków pracodawców.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – wydaje się, że tak trzeba zrobić 
i przemyśleć ten temat, jeżeli byłaby taka możliwość bo tych środków idzie coraz 
więcej głównie z Unii Europejskiej. Warto byłoby, aby w szerszym zakresie te firmy 
rodzinne mogły te środki wykorzystywać.

Radny Adam Smołucha – pokazał Pan taką tabelę obrazującą strukturę zawodów 
wśród  bezrobotnych  i  w  tej  tabeli  uwagę  zwraca  to,  że  jedną  z  najliczniej 
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reprezentowanych zawodów wśród bezrobotnych jest krawiec to jest 50 czy 90, nie 
pamiętam w tej chwili, skąd ci krawcy w ogóle w Brzesku się biorą ?

Odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Mleczko.  Nasz system, na którym my pracuje 
faktycznie  pewną  część  bezrobotnych  kwalifikuje  przy  ponownej  rejestracji 
z miejscem, czy wykonywania ostatniego zawodu. Dowodem na to jest świadectwo 
pracy.  Jeśli  to  była  dłuższa  praca  to  faktycznie  system  czy  nasi  pracownicy  tak 
rejestrują osoby. Tak, że tutaj po części jest to zafałszowana statystyka, dlatego, że 
generalnie osoby, które nie miały doświadczenia zawodowego one są rejestrowane 
w zawodzie w jakim ostatnio pracowały, wg ostatniego świadectwa pracy. Dlatego 
cześć  tych  kobiet  nabywa umiejętności  krawcowych bo tak mają w świadectwie 
pracy i być może stąd wynika ta rejestracja – sporo tych krawców.

Ad  12.   Ocena  stanu  bezpieczeństwa  w  Gminie  Brzesko  ze  szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Komendant Policji prosił o poinformowanie 
Państwa,  iż  w  dniu  dzisiejszym  w  Komendzie  Powiatowej  przeprowadzana  jest 
kontrola i przeprasza, ale nie będzie mógł uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu 
Rady Miejskiej.

Radna Maria Kucia  zwróciła się z pytaniem od mieszkańców z ulicy Mickiewicza. 
Tam został niedawno oddany bar - restauracja w budynku dawnej „Klubowej”. To 
jest nocny klub (nazwy nie pamiętam). W każdym bądź razie są godziny otwarcia, 
a  nie  ma  godzin  zamknięcia  tego  lokalu.  Imprezy  odbywały  się  bardzo  huczne, 
zwłaszcza młodzież tam przebywała i po interwencjach na Policji, ja również byłam 
z interwencją u Pani Renaty Pabian prosząc, żeby pomogła tym mieszkańcom, bo nie 
dało się po prostu spać. Był okres czasu, że się uspokoiło to. Zaczęło się na nowo. 
Mieszkańcy dzwonią w nocy na Policję.  Myślałam, że dzisiaj  będzie na sesji  Pan 
Komendant, żeby go poprosić, aby dzielnicowy zajął się tą sprawą. Owszem był tam 
dzielnicowy, wszedł do lokalu, zobaczył  kto tam jest. Chciałam również powiedzieć, 
że znak - informacja, że to jest ulica Mickiewicza tam jest ulica Wyszyńskiego, tam 
jest Policja jest już na dzień dzisiejszy przechylony. Podejrzewają ci mieszkańcy, że 
ci, co wychodzą z tego lokalu  to oni to niszczą. Dlatego prośba, aby ktoś się tym 
zajął. Po wizycie Pana dzielnicowego około 2 tygodnie temu trochę się to uspokoiło, 
ale  był  to  tylko tydzień.  Jest  na nowo to sama.   Z soboty na niedzielę  trzy razy 
dzwoniła sąsiadka, która mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie tego klubu (ściana jej 
pokoju przylega do tego lokalu).

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – na ostatniej stronie informacji 
drugi akapit od dołu jest napisane, że zasadą jest,  że każdorazowo w przypadku 
stwierdzenia  sprzedaży  alkoholu  nieletnim  kierowany  jest  do  odpowiedniego 
urzędu  wniosek  o  wszczęcie  postępowania  administracyjnego  w  przedmiocie 
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cofnięcia  zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu.  Niestety  jak  wykazuje  kilkuletnia 
praktyka  organy  samorządu  terytorialnego  nie  stosują  tego  środka.  Stwierdzić 
można  w  podsumowaniu,  że  opisany  stan  rzeczy  w  żaden  sposób  nie  ma 
wydźwięku  odstraszającego  dla  osób  sprzedających  alkohol  nieletnim,  a  wręcz 
przeciwnie  handlowcom  opłaci  się  ryzykować  grzywnę  w  sądzie  karnym  bez 
zagrożenia cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zasięgnąłem informacji  na 
stronach  internetowych odnośnie  tych  postępowań na  terenach   w  innych  miast 
i  gmin.  W Samorządowych Kolegiach  Odwoławczych gdzie  toczą  się  te  sprawy, 
czasami się  przedsiębiorcy odwołują  widzę takie  zjawisko,  że gminy wygrywają 
z  tymi  przedsiębiorcami,  którzy  sprzedają  alkohol  nieletnim  i  te  zezwolenia  są 
cofane. Do tego jest ciekawe orzecznictwo, dlatego proponuję Panom Burmistrzom, 
Panu Sekretarzowi, aby tą złą tendencję, którą mamy, bo w zasadzie Urząd Miejski 
mało robi w tym kierunku, aby odbierać zezwolenia tym osobom, które sprzedają 
alkohol osobom nieletnim, bo inaczej jest tak jak nam pisze Komendant Policji, że oni 
swoje, a życie swoje.  

Radny Józef Kubas  - słyszeliście państwo, wniosek z posiedzenia Komisja Prawa 
był  jasny.  Ta  sytuacja  była  na  posiedzeniu  naszej  komisji  omawiana  bardzo 
szczegółowo. Dużo zadawaliśmy pytań i Pan rzecznik Policji odpowiadał rzetelnie. 
Przecież  komisja  pytanie  postawiła  w formie wniosku,  że  jest  komisja  w gminie, 
która  się  zajmuje  problemami przeciwalkoholowymi.  Ile  takich ma sytuacji  gdzie 
mogłaby ta komisja  stwierdzić, że się sprzedaje alkohol nieletnim. Bo jeżeli nie ma, 
to taka komisja jest niepotrzebna w ogóle. Bo jeżeli jest problem, a komisja go nie 
dostrzega to jest źle. Druga sprawa to przecież my dobrze wiemy, że  sytuacja jest 
bardzo trudna tylko, że jeżeli wiemy, że są takie sprzedaże czyli handlują i sprzedają 
tym małolatom to musi też Urząd interweniować w taki, czy w inny sposób. I tutaj 
należałoby pogodzić te wszystkie czynniki, bo tak to będziemy gdybać i tak dalej. 
Nie będę tutaj polemizował z koleżanka Marią /Kucia/, bo uważam, że problem jest 
jasny i pewno on występuje. Ale przecież na komisji naszej też takie problemy były. 
Jedna osoba młoda 35 lat potrafi określić, że  w dniu właśnie pierwszym Dni Brzeska 
było  za  głośno,  a  w drugi  dzień  mówi,  że  było  fantastycznie,  a  przecież  też  był 
koncert itd.  Czyli krótko mówiąc ja sobie to tak tłumaczę „kobieta zmienną jest”. 
Druga sprawa, przecież słyszę na komisji, osoby z ulicy Uczestników Ruchu Oporu, 
którzy  mają  posesję  na  przeciwko  wybetonowanego  boiska  też  narzekają,  że 
młodzież tam hałasuje. No na miłość boską, no to najlepiej żeby było głucho, pusto 
i żeby się nic nie działo w ogóle. Przecież to boisko od tych posesji to jest co najmniej 
20  metrów.  Przedtem  było  dobrze  a  teraz  jest  źle.  Nie  dajmy  się  zwariować. 
Następnie  nawiązał  do  artykułu  w  dzisiejszej  gazecie  na  temat  progów 
zwalniających. Artykuł bardzo ciekawy. Było miasteczko, było osiedle - wszyscy na 
każdej wewnętrznej ulicy- zastosować próg zwalniający. Oczywiście władza zrobiła 
–postawiła  progi  zwalniające  ku  zadowoleniu  mieszkańców  i  nagle  pojawiły  się 
protesty,  że  przy  szybkich  samochodach  trzeba  zwolnić,  a  więc  hamulce  idą 
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odpowiednio w ruch i znowu jest krzyk, że jest za głośno. Dlatego jak pogodzić te 
dwie rzeczy? Nie dajmy się zwariować.

Radny Stanisław Milewski nawiązał do artykułu w gazie krakowskiej  „wymarłe 
Brzesko po godzinie  17-tej”.  Dlatego zamknijmy wszystko –  ogródki  piwne itd.  
I będziemy patrzeć na puste i głuche miasto.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w  nawiązaniu  do  wystąpienia  Pana  radnego 
Milewskiego wyjaśnił, że my Panie radny rozmawiamy na temat sprzedaży alkoholu 
nieletnim. Natomiast to, że miasto należy pobudzić do życia to się zupełnie z Panem 
radnym zgadzam. 

Radny Adam Kwaśniak wracając do informacji z Policji na temat bezpieczeństwa, że 
młodzież zakupuje alkohol, jest „łapana na gorącym uczynku” i młodzież kupująca 
i sprzedawcy i wnioski wpływają do Urzędu Miejskiego o wszczęcie postępowania – 
cofnięcie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych.  To  zadaliśmy  właśnie 
przedstawicielowi  z Komendy Powiatowej Policji, jakie to jest nasilenie, jaka to jest 
skala  tego  zjawiska?  Nie  umiał  nam  odpowiedzieć  ale  poprosił,  że  to  zostanie 
uzupełnione w terminie późniejszym i przesłane do komisji – ile to było przypadków 
w 2007 roku i w 2008 roku w pierwszej połowie tego roku. Natomiast na pewno coś 
takiego istniało. Dlatego też postanowiliśmy stosowny wniosek w tej sprawie złożyć. 
W tym momencie odczytał treść wniosku cytat „Komisja wnioskuje o przedłożenie 
przez Miejską Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi sprawozdania ile wpłynęło 
w 2007 i 2008 roku wniosków do komisji w sprawie sprzedaży alkoholu nieletnim, 
ile  w  związku  z  tym  cofnięto  zezwoleń  na  sprzedaż  alkoholu”  -  koniec  cytatu. 
W między czasie jeszcze rozmawiałem z Panem Burmistrzem Tyrkielem i on też tą 
sprawę  miał  zbadać,  ale  w  między  czasie  otrzymałem  odpowiedź  od   Komisji 
Alkoholowej. W tym momencie odczytał treść odpowiedzi cytat „W odpowiedzi na 
wniosek  Komisji   z  dnia  26  czerwca   2008  r.  informuję,  iż  do  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  nie  wpływają  wnioski  w  sprawie 
sprzedaży alkoholu nieletnim i Komisja nie jest upoważniona do cofnięcia zezwoleń 
z  tego tytułu.  Komenda Powiatowa Policji  oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jest upoważniona do  przeprowadzenia kontroli punktów 
sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych.  Każdorazowo  w przypadku 
stwierdzenia  sprzedaży  alkoholu  nieletnim  kierowany  jest  wniosek  do  Urzędu 
Miejskiego  Brzesku  o  wszczęcie  postępowania  administracyjnego  w przedmiocie 
cofnięcia  zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu.  Postępowanie  jest  prowadzone przez 
organ  wydający  zezwolenie. W  roku  2007  prowadzone  były  postępowania 
w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w trzech przypadkach naruszenia przepisów 
ustawy  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi. 
W pierwszym przypadku przed wydaniem decyzji zezwolenie utraciło ważność i nie 
zostało  ponownie  wydane.  W  drugim  przypadku  właścicielka  w  trakcie 
prowadzonego postępowania zrezygnowała ze sprzedaży napojów alkoholowych. 
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Kolejny przypadek z uwagi na jednorazową sprzedaż, która nie daje podstaw do 
cofnięcia zezwolenia został zakończony upomnieniem i pouczeniem” - koniec cytatu. 

Głos zabrał Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel.  Odniósł się do wypowiedzi Pani 
radnej  Kuciowej  w  sprawie  lokalu  w  pomieszczeniach  po  dawnej  Klubowej. 
Wystąpimy  pisemnie  do  Policji  w  tej  sprawie  i  jeżeli  będzie  konieczne  takie 
spotkanie to takie spotkanie zostanie zaaranżowane. Jeśli chodzi o rolę komisji tzw. 
alkoholowej to ja miałem zreferować pismo, które przytoczył Pan radny Kwaśniak, 
więc odpowiedzi na państwa pytanie nie jako w tym piśmie zostały zawarte.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga poinformował, 
że  na  osiedlu  Kopaliny-Jagiełły  już  trzeci  rok  wprowadzany  zostaje  program 
„Bezpieczne Osiedle”. Patrole Policji na osiedlach są, ale są pewne drobne sprawy, 
które  wielu mieszkańców denerwują  i  frustrują.  Jak  można na osiedlu,  które  ma 
niecały kilometr kwadratowy zrobić  sobie stanowisko od piątku do poniedziałku 
rano  garażowania  Tirów.  Ponadto,  jest  problem  garażowania  samochodów 
dostawczych na chodnikach miejskich. Dlatego prośba, aby dzielnicowi reagowali na 
takie zjawiska, jakie występują na osiedlach.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Pana Knagi, aby te wnioski 
przedłożył do Biura Rady Miejskiej w formie pisemnej. Wnioski te zostaną wysłane 
Panu Komendantowi Policji.  

Radna Jadwiga Kramer – faktem jest, że każde osiedle ma bardzo charakterystyczne 
tylko dla tego osiedla problemy. Są bardzo poważne problemy zwłaszcza  problemy 
dzieci w drodze do szkoły. Proszę zobaczyć jak daleko jest położone nasze osiedle 
gdzie  maluchy  muszą  dochodzić  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  3.  To  jest  bardzo 
poważny problem.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zarówno problemów jak i pytań i 
uwag do Policji jest wiele, dlatego proponuje, aby punkt dotyczący bezpieczeństwa 
w Gminie Brzesko przenieś na następną sesję.
Głosów  sprzeciwu  ze  strony  radnych  brak  –  a  więc  dyskusje  na  ten  temat 
przenosimy na następną sesję Rady. 

Radny Adam Smołucha – obserwując sytuację, która miała miejsce na wiosnę kiedy 
młodzież licealna skończyła szkołę i po mieście przechadzały się „stada” pijanych 
wykrzykujących hałaśliwie zachowującej się młodzieży to nasuwa się taki wniosek - 
Czy  jest  możliwe  wprowadzenie  sprzedaży  alkoholu  na  terenie  gminy  po 
przekroczeniu wieku 21 lat?

Przewodniczący Rady Miejskiej – nie wiem, pewnie nie, bo to reguluje ustawa, to 
jest ustawowy zapis.
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Ad  13.           Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Brzesko.

Kierownik  Referaty  Gospodarki  Komunalnej  Henryk  Piela  oraz  inspektor 
Małgorzata  Młynarczyk dokonali  wspólnie  prezentacji  na  temat  gospodarki 
odpadami  komunalnymi  w Gminie  Brzesko.  Wręczyli  radnym torby  ekologiczne 
oraz różne ulotki edukacyjne.  Informacja stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji głos zabrali :
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że były wnioski 
na komisji, aby te ulotki w takiej formie graficznej zaprezentować na tych brzeskich 
portalach  internetowych  w  postaci  np.  wyskakującego  kwadratu  czy  prostokąta. 
Gdyby  taki  właśnie  moduł  był  na  stronach  internetowych,  to  głównie  trafi  do 
młodzieży, co jest bardzo cenne, bo edukuje. Był również wniosek, aby w postaci 
płatnych  ogłoszeń  tj.  we  wkładkach  lokalnych  naszych  dzienników regionalnych 
(Dziennik  Polski,  Krakowska)  coś  takiego  zamieścić,  aby  to  cyklicznie  w  jakiś 
odstępach czasu  (kwartalnie)  powtarzać,  bo  w ten  sposób  będziemy docierać  do 
społeczeństwa. Nie jest to drogie, a efekt na pewno będzie.

Radna  Ewa  Chmielarz zwróciła  się  z  pytaniem  jaki  jest  koszt  tych  toreb 
ekologicznych,  które  dzisiaj   otrzymaliśmy?  Ponieważ jako sołectwo Mokrzyska 
chcielibyśmy zakupić np. jeden tysiąc i rozprowadzić wśród mieszkańców.

Radny  Józef  Kubas –  bardzo  mnie  cieszy  fakt,  że  takie  szkolenie  na  temat 
gospodarki odpadami wystąpiło, bo już parę lat prosiłam o to,  aby zacząć od nas od 
radnych. Niepokoi jednak fakt, że niektórzy mieszkańcy do pojemników na śmieci 
wrzucają nieodpowiednie nieczystości jak trawa, łęty itp.

Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę na dwa aspekty : 
• pierwsza  sprawa  to  odpady  organiczne  wytwarzane 

w  budownictwie  wielo-mieszkaniowym   /w  blokach/  –  czy 
rozważano  w  jaki  sposób  można  ułatwić  mieszkańcom  bloku 
segregację i zbiórkę odpadów organicznych ?

• proponuję,  aby  do  doręczanych  nakazów  płatniczych  dołączyć 
ulotki informujące o wszystkich sprawach związanych z segregacją 
odpadów komunalnych. 

Radna Jadwiga  Kramer proponuję,  aby te  ulotki  w sprawie  segregacji  odpadów 
komunalnych i edukacyjne  przekazać zarządcom domów wielorodzinnych.

Wiceprzewodniczący  Rady  Józef  Chruściel proponuję,  aby  podczas  zebrań 
wiejskich  dokonać  dla  mieszkańców  sołectw  podobnej  prezentacji  jaką  mieliśmy 
tutaj, na temat segregacji odpadów komunalnych.
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela ustosunkował się do 
wypowiedzi i udzielił wyczerpujących odpowiedzi radnym na zadane pytania.  

W tym momencie Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wręczył radnym, sołtysom 
i  przewodniczącym osiedli  certyfikaty  ze  szkolenia  na temat  segregacji  odpadów 
komunalnych.

Ad  14.       Brzeskie hotspoty – Internet bezprzewodowy w Gminie Brzesko.

Pan Bogdan Kopeć główny specjalista – informatyk dokonał prezentacji na temat 
Internetu  bezprzewodowego  w  Gminie  Brzesko  „Brzeskie  hotspoty”.  Informacja 
stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali :

Burmistrz  Brzeska Grzegorz Wawryka - ja myślę, że Pan informatyk Bogdan Kopeć 
wszystko powiedział na temat Internetu bezprzewodowego. W  najbliższych dniach 
będą  zamontowane  znaki  -  słupki  i  również  chcieliśmy  w  kilku  miejscach  tak 
uroczyście  czy  promocyjnie  „odpalić”  te  hotspoty.  Jeśli  państwo  radni,  bądź 
przewodniczący  osiedli,  bądź  sołtysi  chcieliby,  aby  na  ich  terenie  odbyło  się  to 
uroczyste-promocyjne odpalenie hotspotów to proszę o informacje, umówienie się 
i w kilku punktach to uruchomimy. Chodzi o to, aby promować to rozwiązanie na 
osiedlach na sołectwach, bo wtedy ta informacja pokaże się na stronie internetowej, 
będzie jakieś zdjęcie  zrobione, chodzi głównie o to, aby jak najwięcej mieszkańców 
z tego bezpłatnego dostępu korzystało, żeby to nie było tylko sztuka dla sztuki, ale 
rzeczywiście, aby ten Internet był dostępny, aby mieszkańcy mogli z tego korzystać 
i bardzo państwa do tego  zapraszam. Osobiście  podjadę, czy wyślę Zastępcę czy 
Pana Sekretarza i wspólnie uruchomimy to przedsięwzięcie tak, żeby można było te 
hotspoty wspólnie promować. 

Radny Adam Smołucha zwrócił się z pytaniem, ponieważ ideą wprowadzenia tych 
hotspotów,  ich  działania  jest  to,  że  one  działają  na  zewnątrz  budynków  -  Czy 
w okresie zimowym była by możliwość, żeby te firmy, które są partnerami w tym 
programie umożliwiły dostęp do Internetu, w niektórych z tych punktów wewnątrz 
budynku, które są zlokalizowane w Szkołach, Domach Ludowych. 

Odpowiedzi  Bogdan Kopeć główny specjalista- informatyk – z tego co wiem to na 
pewno  tak,  bo  teraz,  aby  uzyskać  tylko  możliwość  działania  tych  hotspotów  na 
zewnątrz  została  bardzo  ograniczona  moc  nadajników  one  działają  na  takim 
minimalnym poziomie więc pewnie nie będzie problemów technicznych. Natomiast 
czy przeważą kwestie finansowe tych firm i pójdą na taki układ, żeby zwiększyć to 
już kwestia negocjacji, aczkolwiek nie wykluczam takiej możliwości. 
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Radny Józef Chruściel  - w informacji podano, że w Szczepanowie hotspot działa na 
terenie  Szkoły  Podstawowej  w  związki  z  tym  mam  pytanie,   czy  na  Rynku 
w Szczepanowie jest zasięg? Pytam dlatego, że koło szkoły nie ma za bardzo gdzie 
usiąść ( mało miejsca), natomiast na rynku są ławki i tam każdy może usiąść. 

Główny specjalista -informatyk Bogdan Kopeć udzielił odpowiedzi. Tu jest kolejna 
rzecz, bo przede wszystkim bazowaliśmy na naszych budynkach Gminy i prócz tego 
na  miejscach,  na  których  już  istnieją  urządzenia  tych  firm.  Prawdopodobnie 
w  Szczepanowem był projektowany na rynku hotspot, ale okazało się, że nie ma tam 
dojścia. Czyli praktycznie rzecz biorąc tam jest od strony tego parkingu, na parkingu 
przed  Szkołą  w  stronę  Bazyliki  –  Kościoła,  aczkolwiek  nie  wiem  czy  będzie 
możliwość  tam po prostu na dzień dzisiejszy, nie jestem w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie. 

Radna Maria Kądziołka – chciałam zapytać - jaki jest promień zasięgu hotspotów? 
/niej więcej w metrach./
Odpowiedzi udzielił główny specjalista – informatyk Bogdan Kopeć. To nie jest 
tak,  nie  do  końca  ma  znaczenie  promień  zasięgu.  Podam  przykład  na  Osiedlu 
Browarna nadajnik obejmuje całe wnętrze tego osiedla Browarna, tych bloków tutaj 
koło  tego  sklepu  i  teoretycznie  za  blokiem.  Za  ostatnim  blokiem jest  nadajnik  - 
antena kierunkowa, która jest kierowana na ten środek, co ciekawsze ten nadajnik 
można  złapać  pod  sklepem  Intermarche, więc  tutaj  ciężko  mi  powiedzieć,  żeby 
oznaczyć dokładnie obszar. Zależy to od warunków jakie są w danym miejscu. Jeśli 
są jakieś  drzewa albo jakieś budynki,  które przesłaniają  może nie  być połączenia 
w  niektórych  miejscach.  Powiedzmy  za  rogiem  bloku  lub  inny  przypadek  - 
w  Jasieniu  bodajże  z  boiska  przy  Szkole  nie  widać  nadajnika,  a  przy  Szkole 
natomiast można spokojnie odebrać. Tak więc nie jestem w stanie dokładnie udzielić 
odpowiedzi.  Podają,  że  to  jest  40,  50,  150 metrów,  a  tak  naprawdę zależy  to  od 
konkretniej  lokalizacji,  warunków  budowlanych.  Pragnę  podkreślić  jedną  rzecz 
i tutaj Pan Burmistrz dobrze zauważył, że tam gdzie ten słupek informacyjny  będzie 
tam na pewno będzie zasięg. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk podziękował  Panu 
informatykowi  za  złożoną  informację,  mniej  więcej  wiemy  jak  to  działa,  resztę 
będziemy w życiu próbować, kto będzie chciał oczywiście korzystać z hotspotów. 
Dziękuje za prezentację, zrobiliśmy pierwszy krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi 
o  rzeczywiście  coś nowego, coś innego i  co może służyć bardziej  tym młodszym 
pokoleniom. 

Ad 15 .      Podjęcie uchwał w sprawach :
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1. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy 
Brzesko na 2008 rok,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że   państwo 
radni otrzymali poprawki - autopoprawki Pana Burmistrza do projektu uchwały. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy Celina Łanocha,  która  omówiła projekt  uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 rok, wg. załącznika 
do protokołu.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 
rok, który został przyjęty przy 16 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od 
głosu jak niżej:

Uchwała Nr XXV/190/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 rok.
                    ( uchwała stanowi załącznik do protokołu)

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2008 Rady 
Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  23  stycznia  2008  roku  w  sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Województwa 
Małopolskiego,

Pytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały radni nie zgłosili.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił 
projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIX/138/2008  Rady  Miejskiej 
w Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz Województwa Małopolskiego, który został przyjęty jednogłośnie  (przy 
obecnych 17 radnych w chwili głosowania)  jak niżej:

Uchwała Nr XXV/191/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  
23  stycznia  2008  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz 
Województwa Małopolskiego. 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady 
Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  23  stycznia  2008  roku  w  sprawie 
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upoważnienia  do  zaciągania  zobowiązania  z  tytułu  pomocy 
finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem 
na  opracowanie  koncepcji  „Zwiększenie  poziomu  bezpieczeństwa 
powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy”,

Pytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały radni nie zgłosili.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił 
projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIX/137/2008  Rady  Miejskiej 
w Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania 
zobowiązania z tytułu pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego 
z  przeznaczeniem  na  opracowanie  koncepcji  „Zwiększenie  poziomu 
bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy”,  który został  przyjęty 
jednogłośnie (przy obecnych 17 radnych w chwili głosowania)  jak niżej:

Uchwała Nr XXV/192/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  
23  stycznia  2008  roku  w  sprawie  upoważnienia  do  zaciągania  zobowiązania 
z  tytułu  pomocy  finansowej  na  rzecz  Województwa  Małopolskiego 
z  przeznaczeniem  na  opracowanie  koncepcji  „Zwiększenie  poziomu 
bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy”. 
                       (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o nazwie os.Słotwina II,

Pytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały radni nie zgłosili.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił 
projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Brzesko  dla  terenu  położonego 
w  Brzesku  o  nazwie  os.Słotwina  II,  który  został  przyjęty  jednogłośnie  (przy 
obecnych 17 radnych w chwili głosowania)  jak niżej:

Uchwała Nr XXV/193/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  Brzesko  dla  terenu  położonego  w  Brzesku  o  nazwie 
os.Słotwina II . (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska,
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk  poinformował,  że  będą 
konieczne  poprawki  w  projekcie  uchwały.  Pierwsza  poprawka  będzie  w  tytule 
uchwały zamiast we wsi Bucze należy wpisać we wsi Mokrzyska. Druga poprawka 
dotyczy   §  1  i  tutaj   również  zamiast  miejscowości  Bucze  będzie  miejscowość 
Mokrzyska  oraz  na  drugiej  stronie  projektu  uchwały  na  samym  początku  też 
w  tytule  (analizy)  będzie  zamiast  miejscowości  Bucze  miejscowość  Mokrzyska. 
Następnie  zwrócił  się  z  pytaniem do Pana  Burmistrza  –  czy  te  poprawki  mamy 
potraktować jako autopoprawki wprowadzone przez Burmistrza. W związku z tym, 
że  Pan  Burmistrz  potwierdził,  iż  są  to  zmiany  wprowadzone  na  jego  wniosek  - 
przyjmiemy  te  poprawki  jako  autopoprawki  Pana  Burmistrza.   Zwrócił  się 
z pytaniem do Pana Naczelniku Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej 
-czy pozostała treść przedmiotowej uchwały jest poprawna?  Uwag nie ma. Wobec 
powyższego Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił 
projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi 
Mokrzyska, który został przyjęty  przy 16 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym 
się od głosu jak niżej:

Uchwała Nr XXV/194/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska .

              (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Brzesko  do 
realizacji projektu w ramach Poddziału 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki,

Pytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały radni nie zgłosili.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji 
projektu w ramach Poddziału 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który 
został przyjęty jednogłośnie  (przy 16 radnych obecnych w chwili głosowania) jak 
niżej :

Uchwała Nr XXV/195/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 lipca 2008 roku

w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Brzesko  do  realizacji  projektu  w  ramach 
Poddziału 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
                      ( uchwała stanowi załącznik do protokołu)
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7. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarki 
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że 
radna Pani Katarzyna Pacewicz Pyrek złożyła rezygnację z bycia członkiem Komisji 
Gospodarki Finansowej. Mogę tylko tyle powiedzieć - Pani radna jest praktycznie 
miesięcznie  na  siedmiu  posiedzeniach  różnych  komisji  i  podkomisji.  Jest  bardzo 
pracowitą radną. Nie chce być już tak bardzo przeciążona i w związku z powyższym 
ten projekt znalazł się na dzisiejszej sesji. Trochę szkoda, ale skoro jest takie życzenie 
Pani radnej to musimy to uszanować. Chcę państwa radnych poinformować, że w 
miesiącu  czerwcu Pani  radna  uczestniczyła  w  samych  formalnych  posiedzeniach 
siedem razy, a już nie mówiąc o innych zebraniach i spotkaniach. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk 
przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarki 
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, który został przyjęty 11 głosach za, przeciw 
6, 0 wstrzymujących się od głosu jak niżej :

Uchwała Nr XXV/196/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej  
w Brzesku.            (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

Radna  Maria  Kądziołka –  /po  głosowaniu,  gdzie  6  radnych  Klubu  Wspólnoty 
Samorządowej głosowało przeciw powyższej   uchwale zabrała głos Pani  radna/ - 
nawiązując do głosowania jakie odbyło się przed chwilą w którym to głosowaniu 
podjęliśmy uchwałę w sprawie odwołania Pani radnej  Katarzyny Pacewicz Pyrek 
z  członka  komisji  Gospodarki  Finansowej  pragnę  Państwu  przypomnieć,  iż 
koleżanka radna pracowała aż w trzech komisjach i to pracowała i pracuje solidnie. 
Należą się tutaj podziękowania za trud i wysiłek jaki wkłada we wszystkie swoje 
działania.  Po  głosowaniu  nasuwa  się  pytanie,  kierowane  do  radnych  którzy 
głosowali przeciw /Lecha Pikuły, Marii Kucia, Tadeusza Pasierb, Ewy Chmielarz../: 
czy są radni, którzy pracują w jednej komisji?  Zasadą jest, że każdy z nas pracuje 
w  dwóch  komisjach,  a  Pani  Katarzyna  pracowała  w  trzech  i  miała  prawo 
zrezygnować z pracy w jednej z nich. Proszę o wyjaśnienie Pana Przewodniczącego, 
a pytanie to, jak już zaznaczyłam kieruję do radnych którzy głosowali przeciw.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił odpowiedzi, informując 
Panią radną, że tak oczywiście są radni, którzy pracują w jednej komisji.
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Radna Maria Kądziołka -  w nawiązaniu do odpowiedzi Przewodniczącego Rady 
Pani radna zadała pytanie - jak to się przekłada na wysokość diet pobieranych przez 
tych radnych ?

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił odpowiedzi - dieta jest 
dokładnie taka sama, jak praca w jednej czy trzech komisjach.

Radna Maria Kądziołka -  w nawiązaniu do odpowiedzi Przewodniczącego Rady 
stwierdziła – w takim razie jest coś nie tak i zwróciła się z wnioskiem, prośbą do 
Pana  Przewodniczącego,  aby  w  najbliższym  czasie  powrócić  do  tego  tematu, 
oczywiście  nie  dzisiaj,  ale  w terminie  późniejszym i  rozwiązać tą  sprawę.  Jest  to 
nieuczciwe i niemoralne ze strony tych radnych, siedzących po mojej lewej stronie, 
głosujących  przeciw,  sami  nic  nie  robią,  a  skutecznie  utrudniają  pracę  radnym 
sumiennie  pracującym –  w tym momencie  sprawę tę  pozostawiam bez  dalszego 
komentarza.

Radny  Mirosław  Wiśniowski  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Finansowej 
podziękował  koleżance  Pani  Katarzynie  Pacewicz  Pyrek  za  owocną  pracę,  którą 
przez  kilka  dobrych  miesięcy  wspólnie  na  Komisji  Gospodarki  Finansowej 
wykonywaliśmy.  Tak  jak  Pan  Przewodniczący  Rady  powiedział,  Pani  Katarzyna 
pracowała w kilku komisjach.  Osobiście myślę,  że  nasza współpraca dalej  będzie 
miała  miejsce  i  będzie  kontynuowana.  Jeszcze  raz  w  imieniu  własnym  i  komisji 
bardzo serdecznie Pani Katarzynie dziękuję.

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek -  również dziękuję, współpraca była naprawdę 
dobra. Na pewno niejednokrotnie mimo, że nie jestem już członkiem tej komisji to 
zawitam na posiedzenie, no bo siłą rzeczy jestem zobowiązana do pracy, na rzecz 
mieszkańców, ale nie chciałabym, aby to przedkładało się na obowiązek obecności, 
bo naprawdę poświęcałam bardzo dużo czasu, a nie chciałabym aby cierpiały na tym 
komisje inne, przede wszystkim ta, której przewodniczę, czyli Komisja Gospodarki 
Komunalnej  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa.  Ta  komisja  często  zbiera  się 
dwukrotnie  i  jest  obłożona  pracą  z  racji  różnych  takich  rzeczy  bieżących,  które 
musimy podejmować i pojawiają się one nieraz nagle. Dziękuję bardzo wszystkim za 
współpracę.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  radnych  do  składu  komisji 
weryfikacyjnej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów 
Burmistrza  Brzeska  za  szczególne  osiągnięcia  uczniów  szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że przedmiotowy 
projekt  uchwały  przygotowany  został  przez  Wydział  Edukacji  Kultury  
i Sportu, był również konsultowany tutaj z radcami w Urzędzie Miejskim. W ramach 
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tego  projektu  będą  wprowadzona  poprawki,  a  mianowicie  chodzi  o  podstawę 
prawną  i  paragraf  pierwszy.  W  tym  momencie  Przewodniczący  Rady  odczytał 
podstawę prawną, jak powinna brzmieć już po poprawkach  cytat: ”Na podstawie 
artykułu 18 ustępu 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym 
Dziennik  Ustaw  z  2001  roku  Nr  142  pozycja  1591  z  późniejszymi  zmianami, 
w związki  z  paragrafem 7 punkt  1 załącznika do uchwały numer XXIII/162/2008 
Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  30  kwietnia  2008  roku,  Dziennik  Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z dnia 13  czerwca 2008 roku Nr 404 Rada Miejska 
w Brzesku uchwala,  co następuje:” - koniec cytatu. Jest ta poprawka uzupełniona 
o  Dziennik  Urzędowy  Województwa  Małopolskiego,  w  którym  regulamin 
w sprawie nadania statutów został opublikowany. Można powiedzieć jeszcze tyle, że 
powinna  być  w  podstawie  prawnej  podana  pozycja  w  Dzienniku.  Natomiast  ta 
pozycja  jeszcze  nie  została  ustalona  przez  Urząd  Wojewody.  Mamy  tylko  datę 
i numer publikacji. Więc będzie musiało to zostać w takiej formie. Pozycja ma być 
prawdopodobnie  jutro  dopiero  nadana,  ponieważ  jest  to  świeżo  dopiero 
wydrukowany Dziennik.
Również  jest  zmiana  w  paragrafie  pierwszym  i  zamiast  wyrazów  „wybiera  się” 
wprowadza się wyrazy „stwierdza się wybór następujących radnych”. Takie zmiany 
zostały zaproponowane przez tutejszego radcę prawnego.

Radny Adam Smołucha zgłosił wniosek mający na celu zmianę brzmienia nazwy tej 
komisji, poprzez wykreślenie słowa „weryfikacyjnej”. Ta komisja winna się nazywać 
„Komisja do sprawa opiniowania wniosków o przyznanie stypendium”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk -  w nawiązaniu do zgłoszonego 
wniosku przez radnego  wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, ponieważ w dniu  
30 kwietnia 2008 roku został przegłosowany projekt uchwały, której załącznikiem 
był regulamin do rozpatrywania tych stypendiów i tam mamy nazwaną tą komisję 
jako komisję weryfikacyjną. Nie ma możliwości teraz nazwania tej komisji w sposób 
dowolny, jaki nam się podoba. Nazewnictwo wynika z uchwały, którą przyjęliśmy 
30 kwietnia br., a która jest już opublikowana. Inaczej uchwalimy komisję, która w 
sensie formalnym by nie istniała i takiego wniosku nawet nie mógłbym poddać pod 
głosowanie,  bo  w  moim  rozumieniu  przepisów  ten  wniosek  jest  niezgodny  z 
prawem.

Radny Adam Smołucha – w takim razie jestem zmuszony wycofać ten wniosek. 
Natomiast to słowo po prostu źle się kojarzy i jest tutaj zupełnie nie na miejscu.

Radna  Jadwiga  Kramer zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  w  tej  części  w  paragrafie 
pierwszym  za  szczególne  osiągnięcia  w  wynikach  nauczania,  w  wynikach 
sportowych, czy to jest w ogóle bez uszczegółowienia ?
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk wyjaśnił  Pani  radnej,  że  tym 
projektem stwierdzamy tylko wybór radnych do tej komisji.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk  poddał  pod 
głosowanie następujące wnioski :

Następuję głosowanie I poprawki – poprzez skreślenie wyrazu „oraz” a  dopisanie 
do podstawy prawnej   wyrazu „w związku” i   wyrazów „Dziennik Urzędowy 
Województwa  Małopolskiego”.  Głosowano  jednogłośnie  (przy  obecnych  17 
radnych podczas głosowania).

Następuje głosowanie II poprawki – w paragrafie 1 zamiast wyrazów „wybiera 
się”  wprowadza  się  wyrazy „stwierdza  się  wybór  następujących  radnych”. 
Głosowano jednogłośnie (przy obecnych 17 radnych podczas głosowania).

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  zgodnie z wnioskiem 
Komisji Oświaty Kultury i Sportu zaproponował do składu komisji weryfikacyjnej 
czterech radnych w składzie :

• Pani radna Maria Kądziołka,
• Pan radny Adam Kwaśniak,
• Pan radny Józef Kubas,
• Pani radna Maria Kucia.

Następnie  zwrócił  się  z  zapytaniem  -  czy  państwo  radni  podtrzymują  chęć 
kandydowania do komisji weryfikacyjnej ?

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę ( na tak).

Następnie  Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są jeszcze jakieś inne 
kandydatury,  czy  ktoś  z  państwa  radnych  chce  brać  udział  w  głosowaniu  czyli 
kandydować do tej komisji ?  Zgłoszeń i uwag nie widzę.
W dalszym wystąpieniu Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie dyskusji 
na innych komisjach była również chęć,  aby inne osoby,  inni  radni  wzięli  udział 
w pracach tej  komisji.  Przypomnę, że ta komisja liczy 7 osób. Pan Burmistrz wie, 
którzy radni są zainteresowany pracą w tej komisji i jeżeli uzna w ramach swoich 
trzech  miejsc  danego  radnego  powołać,  to  bardzo  proszę,  jeżeli  będzie  taka 
możliwość. Jeżeli nie to w jakimś tam niedalekim okresie czasu najwyżej  powiększy 
się skład komisji o jedną czy dwóch radnych. Trzeba radnym umożliwić to,  jak chcą 
pracować, tym bardziej, że jest to praca społeczna. 
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Następuje głosowanie – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
enblok wszystkich zgłoszonych kandydatów do komisji weryfikacyjnej do spraw 
opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska . Głosowano 
jednogłośnie.  (przy obecnych 17 radnych w chwili głosowania).

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk 
przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  radnych  do  składu  komisji 
weryfikacyjnej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza 
Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na 
terenie  Gminy  Brzesko,  który  został  przyjęty  jednogłośnie  jak  niżej:   (przy 
obecnych 17 radnych w chwili głosowania)  

Uchwała Nr XXV/197/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie wyboru radnych do składu komisji  weryfikacyjnej  ds.  opiniowania 
wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko.
                              (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność 
Burmistrza  Brzeska  oraz  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Brzesku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że w trakcie sesji 
Rady Miejskiej przedmiotowy projekt uchwały został przepracowany w wersji, która 
państwu radnym została  w tracie  sesji  doręczona.  W związku z  tym zwrócił  się 
z  pytaniem  -   czy są uwagi lub zapytania do tego projektu uchwały? Uwag nie 
widzę. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Brzeska oraz 
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Brzesku,  który  został 
przyjęty przy 16 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu jak niżej : 
(przy obecnych 17 radnych w chwili głosowania).

Uchwała Nr XXV/198/2008
Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 2 lipca 2008 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska oraz Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. 
                      (uchwała stanowi załącznik do protokołu)
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10. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej 
Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej

Pytań ani uwag do przedmiotowego projektu uchwały radni nie zgłosili.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Brzeskiemu  na 
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej , który został przyjęty 
jednogłośnie jak niżej :    (przy obecnych 17 radnych w chwili głosowania) 

Uchwała Nr XXV/199/2008
Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 2 lipca 2008 roku 

w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Brzeskiemu na  realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 
                    (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

Ad  16.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Ad  17.    Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych
   Gminy.

Ad  18.   Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

Brak odpowiedzi – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy był  nieobecny na 
sesji.

Odpowiedzi  na  interpelacje  radnych;  zapytania  radnych;  zapytania 
przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy  udzielił  Burmistrz  Brzeska 
Grzegorz Wawryka.

Panie  Przewodniczący,  Szanowni  Państwo  Radni,  postaram  się  odpowiedzieć 
przynajmniej  na  cześć  pytań,  na  wszystkie  państwa  interpelacje  i  zapytania 
otrzymacie odpowiedź pisemną w terminie późniejszym.

Odpowiedź na interpelacje radnego Stanisława Milewskiego. 
Znak,  o  który  pan  wnosi,  będzie  ustawiony  w  najbliższym  czasie,  jeszcze 
w bieżącym miesiącu.

Odpowiedź na zapytanie radnej Apoloni Warzechy.
Dotyczy remontu drogi w Jadownikach -   w tym roku jest wykonywany remont 
mostu na ulicy Środkowej na kwotę 160 tys. Będzie wykonana w ramach nakładek 
zaplanowanych  w  budżecie,  nakładka  bitumiczna  na  ulicy  Staropolskiej.  Jest 
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również  planowane  wykonanie  nakładki  na  parkingu  przy  ulicy  Szkolnej  (przy 
gimnazjum).  Wykonano  również  regenerację  nawierzchni  na  ulicy  Bernackiego 
(w ramach bieżących napraw) i drogi, o które Pani wnioskuje, a więc modernizacja, 
budowa  chodnika  na  ulicy  środkowej.  Modernizacja  dwóch  innych  dróg 
wymienionych przez Panią, będzie brana pod uwagę przy pracach nad projektem 
budżetu na rok przyszły. 

Dotyczy zatrudnienia osób w ramach prac robót publicznych:
 W  tej  chwili  w  ramach  programu  konserwator  i  programu  gminne  porządki 
zatrudnionych  jest  17  osób  (10  osób  w  ramach  programu  gminne  porządki, 
w programie  konserwator  jest  zatrudnionych 7  osób)  i  te  osoby  będą  pracowały 
przez kilka miesięcy. Obecnie jest problem z pracownikami interwencyjnymi czy do 
robót publicznych, ponieważ nie wszyscy podejmują po prostu te pracę.

Dotyczy Domu Ludowego:
Chcę powiedzieć tak, że parokrotnie z pracownikami Urzędu byliśmy na miejscu, 
chcemy przygotować kompletną dokumentację tego budynku, ponieważ on wymaga 
gruntownych  napraw.  W  zależności  od  tego,  jakimi  środkami  będziemy 
dysponowali, to również i zakres modernizacji  tego Domu Ludowego będzie zależał 
właśnie od tego. Jeśli uda nam się z jakichś programów Unijnych pozyskać środki to 
chcielibyśmy bardzo gruntownie ten budynek wyremontować i wtedy nakłady będą 
jednak  bardzo  wysokie.  Natomiast  jeśli  z  żadnego  programu  nie  będzie  można 
pozyskać środków, to prace będą miały trochę mniejszy zakres, ale na pewno będą 
tam wykonane.  W tej  chwili  wykonywana  jest  między  innymi  wymiana  stolarki 
w tym budynku.

Odpowiedź na interpelacje radnej  Marii Kądziołka. 
Dotyczyło progów zwalniających -  ja  już Pani  odpowiadałem na to pytanie.  Nie 
mniej jednak ustaliliśmy tak z Panem Kierownikiem, że jeśli będzie zorganizowany 
Zespół Inżynierii  Ruchu,  ten zespół działa przy Starostwie Powiatowym i tam są 
analizowane  znaki,  przeszkody,  progi  zwalniające  przy  drogach  gminnych 
i powiatowych, Pani Radna będzie zaproszona na ten zespół razem z pracownikiem 
tutejszego Urzędu i ten temat będzie można po prostu omówić, bo decyzja zależy nie 
od  nas,  ale  od  Starosty,  który  zarządza  drogami  gminnymi  i  powiatowymi.  Ja 
rozmawiałem z Panem Pielą i ta sprawa dotyczyła znaku na tej wewnętrznej drodze. 
Dlatego myślę, żeby tą sprawę wyjaśnić jednoznacznie i Pani tych interpelacji nie 
zgłaszała,  jest  tak  ustalone,  że  będzie  Zespół  Inżynierii  i  będzie  Pani  mogła 
uczestniczyć i myślę, że temat się jednoznacznie wtedy wyjaśni.

Odpowiedź na interpelacje radnego Tadeusza Ciuraja.
 Dotyczyło  sygnalizacji  na  skrzyżowaniu  ulicy  Głowackiego  i  Solskiego  - te 
światła  mają  być  w  tym  roku  jeszcze  przebudowane.  Mamy  taką  informację, 
ponieważ  w  najbliższych  tygodniach  będzie  przebudowywane  rondo  i  byli 
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przedstawiciele Generalnej Dyrekcji, taką deklaracje nam złożyli, że jeszcze w tym 
roku te światła powinny być uruchomione. Ale ja powiem taką rzecz, że parę dni 
temu jadąc ulicą Solskiego te światła działały w ciągu dnia. Więc nie wiem, czy to 
one  tylko  tak  na  próbę  działały  ?  Ale  po  dłuższej  mojej  nieobecności  wiem,  że 
w jednym dniu te światła działały. Ale jest deklaracja z Generalnej Dyrekcji, że te 
światła będą przebudowane.   

Dotyczy ogrodzenia Pani Kądziołkowej - podejrzewam, że będzie problem, bo tutaj 
Gmina nie ma podstaw prawnych, aby te koszty ponosić, ale spróbujemy jakoś się 
temu tematowi przyglądnąć.

Odpowiedź na interpelacje radnego Mirosława Wiśniowskiego.
Dotyczy  wykaszania  traw  - powiem  tak,  że  pierwszy  etap  wykaszania  traw 
mechanicznymi kosiarkami rotacyjnymi był realizowany, drugi będzie w sierpniu. 
Również w tej chwili pracownicy, w ramach prac interwencyjnych, wykaszają trawy. 
W rejonie ulicy Zacisze to wykaszanie będzie w najbliższym tygodniu realizowane.

Odpowiedź na interpelacje radnego Józefa Kubasa.
Dotyczy  żywopłotów -  w  tej  sprawie  zwrócimy  się  do  mieszkańców  z  prośbą 
o  wycięcie  wraz  z  informacją,  że  zgodnie  z  art.  90  mieszkańcy  podlegają  karze 
grzywny, jest to wykroczenie, dlatego stosowane działania będą podjęte w stosunku 
do mieszkańców. Jeśli chodzi o  wprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji 
burzowej podjąłem informację, którą z wydziału uzyskałem i w tej chwili nikt się nie 
podłącza,  parokrotnie były takie  próby.  Cały czas prowadzone są działania,  aby 
wytropić te  osoby,  które się podłączają.  Niemniej  jednak te przypadki,  które Pan 
dzisiaj  wskazał będą szczegółowo analizowane.

Odpowiedź na interpelacje radnej Ewy Chmielarz. 
Dotyczy  możliwości  zmiany  kursu  Bus-u jak  również  uruchomienia  gimbusa- 
odpowiedź  jest  dość  długa,  na  pewno postaramy  się  aby  ten  gimbus  po  prostu 
jeździł. Natomiast sprawa autobusu MPK, będzie analizowane jak taka możliwość 
będzie no to działanie pewne będą podejmowane.

Odpowiedź na interpelacje radnego Adama Kwaśniaka.
Dotyczy  uzupełnienia  ławek - w pierwszej  połowie  lipca  zostaną  zamontowane 
ławki  na Placu Zwycięstwa,  przy  taxi  bagażowym oraz  Ogródku Jordanowskim. 
Uzupełnione będą również zdewastowane i  zniszczone deski  na oparciach ławek 
w  Ogródku  Jordanowskim  i  w  Szczepanowie.  W  miesiącu  lipcu  i  sierpniu 
Stowarzyszenie Ostoja będzie malowało ławki.  Zakup dodatkowych ławek będzie 
zaplanowany w budżecie na przyszły rok.

Dotyczy Cmentarza Wojennego w Brzesku -  w roku bieżącym na tym cmentarzu 
planowany  jest  remont  kordegard,  jak  również  zaplanowana  kwota,  którą 
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posiadamy  w  budżecie  zostanie  wydatkowana  na  utrzymanie  Cmentarza 
Wojskowego w Szczepanowie, jak również na Mogiłę w parku Goetza oraz prace 
porządkowe  na  cmentarzu  w  Brzesku.  Szczegółowe  informacje  może  Pan  radny 
otrzymać u pracownika Urzędu Miejskiego Pani Beaty Pajor.

Dotyczy koncertów amatorskich - mam przygotowaną odpowiedź od Pani Dyrektor 
z MOK -u, że są prowadzone starania, aby takie koncerty odbywały się od 12 lipca 
br.  Będzie  jednak  potrzebne  wsparcie  finansowe  i  Urzędu,  ale  również  takie 
merytoryczne  ze  strony  Urzędu  i  Zarządu  Osiedla,  ponieważ  Plac  Kazimierza 
Wielkiego  należy  do  tej  dzielnicy,  gdzie  Pan  jest  przewodniczącym.  Tak  jak 
powiedziałem,  tu na pewno będzie  temat  kosztów finansowych i  jeśli  uda się  te 
środki znaleźć to pomysł będzie zrealizowane.

Dotyczy rozważenia możliwości organizacji jarmarków - ja myślę, że można było 
by nad tym tematem pomyśleć, w związku z organizowanym Świętem Chleba. Bo to 
jest  impreza  o  takim  dość  szerokim  charakterze  i  tam  pewne  rzeczy,  elementy 
takiego jarmarku mają miejsce. Natomiast była taka propozycja od przedstawicieli 
Cech-u,  aby  temat  Święta  Chleba  jeszcze  bardziej  rozpropagować,  bo  jest  to 
diecezjalne  Święto  Chleba.  Co  roku  przyjeżdża  Ksiądz  Biskup,  przyjeżdżają 
przedstawiciele  z  Cech  –u sąsiednich  i  myślę,  że  to  święto  można wypromować 
i  można mu szerszy charakter nadać. Jest to zawsze pierwsza niedziela września. 
Myślę, że wartałoby byśmy się spotkali i o pewnych sprawach porozmawiali, więc 
tutaj Pana Przewodniczącego zapraszam.

Dotyczy sprzętu nagłaśniającego - na pewno interpelacja jest  sensowna,  tylko to 
wymaga kosztów. Więc jeśli takie koszty znajdziemy, to sprzęt będzie kupiony, jeśli 
nie w tym roku, to zaproponujemy do budżetu na przyszły rok.

Dotyczy zachwaszczonych działek - tutaj paru z państwa  radnych wnosiło wniosek 
o to, że działki są zachwaszczone, aby ustalić właścicieli, aby te tereny były koszone. 
Chcę powiedzieć  taką rzecz,  że  w stosunku do takich mieszkańców są  wysyłane 
pisma ponaglenia i dalej będą one czynione.

Odpowiedź na zapytanie Sołtysa ze Sterowca. 
Wnosił  o  przygotowanie  ogłoszeń  o  zwiększonym  zagrożeniu  pożarowym  - 
przygotujemy takie pisma. Te pisma byśmy przekazali Sołtysom, będą ogłoszenia 
i państwo będziecie mogli ten temat rozpropagować dalej.

Odpowiedź na zapytanie radnej Jadwigi Kramer.
Dotyczyło wyników gimnazjalnych -  mam tu kilka takich na bieżąco zestawień, 
więc powiem co z tego wynika. A więc średnia małopolska to np. w przedmiotach 
humanistycznych  -  wojewódzka  średnia  to  była  32.2  pkt.  Tutaj  nasze  jednostki 
wypadały  w  pobliżu  i  najlepiej  generalnie  wypadło  gimnazjum  w  Jadownikach, 
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które ma wyniki wszędzie we wszystkich kategoriach lepsze od średniej. Natomiast 
dwa  pozostałe  gimnazja  praktycznie  takie  same,  troszkę  mniejsze  od  średniej 
wojewódzkiej,  to  gimnazjum  w  Jadownikach  ma  trochę  lepszą  o  2  pkt.  Tam  są 
różnice minimalne, tak że tutaj tak tego bym nie kwalifikował, bo tutaj są nie wielkie 
różnice. Między gimnazjum Nr 1 i Nr 2 różnice są stosunkowo nie wielkie, tam jest 
różnica 1 punktu.  Zresztą między naszym gimnazjum tym w Jadownikach też ta 
różnica nie jest jakaś taka duża, dramatycznie nie wyszła . I tak ogólnie w punktach 
np.  w  województwie  małopolskim   średnia  jest  60.4  pkt.  -  Gimnazjum 
w Jadownikach 62.4 pkt., Gimnazjum Nr 2 - 59.8 pkt., Gimnazjum Nr 1 - 58.3 pkt. To 
są takie na bieżąco zebrane informacje. Jak to wygląda w skali kraju? To w skali kraju 
wszystkie nasze szkoły są lepsze, bo średnia w skali kraju jest 57.9 pkt., natomiast 
u nas ta średnia w każdej szkole jest wyższa, więc nie wypadamy myślę tak źle.

Dotyczy likwidacji pompowni przy ulicy Browarnej - to rzeczywiście jest zadanie 
istotne,  no  nie  mniej  jednak  RPWiK  w  tej  chwili  możliwości  finansowe  ma 
ograniczone, chociażby nawet z tego tytułu, że w tej chwili jest obciążone realizacją 
dużego projektu, związanego z funduszem spójności. Ten wniosek został złożony. 
Ze wstępnych informacji wiemy, że ma szanse przejścia do dalszego etapu, ale to 
wszystko okaże się w najbliższym czasie. 

Odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Ojczyka 
Dotyczy nie skorzystania z prawa pierwokupu - takich szczegółowych informacji to 
ja  bezpośrednio  Panu  Przewodniczącemu   nie  udzielę.  Natomiast  generalnie 
chodziło o nie wielkie powierzchnie, takie tereny, które gminie nie były potrzebne. 
Na  przykład  ktoś  sprzedawał  na  terenie  budowlanym,  w  dzielnicy  budowlanej, 
działkę budowlaną gdzie jest całe osiedle domków, wiec nie było sensu, żeby gmina 
korzystała  z  tego  pierwokupu,  bądź  było  to  w  jakichś  innych  terenach 
komunikacyjnych.  Generalnie tak jak powiedziałem te działki nie są duże i z analizy 
wynikało, że po prostu nam te działki nie były potrzebne.

Odpowiedź na zapytanie radnego Józefa Chruściela. 
Kiedy będzie robiona kanalizacja pozostałej części Gminy Brzesko - powiem tak, 
że chciałbym opracować harmonogram. Bo mamy dokumentację i ta dokumentacja 
została złożona wraz z wnioskiem do funduszu spójności.  W tej chwili to kolejny 
etap  przyjęcia  jakiegoś  harmonogramu,  wykonanie  dokumentacji.  Bo  tą 
dokumentację  musimy  wykonać,  no  i  szukanie  środków  oraz  zabezpieczenie 
własnych środków w budżecie. Myślę, że nie ma co mieszkańcom obiecywać, że to 
będzie zbyt szybko, ale ja będę się starał, aby taki harmonogram powstał. A kiedy 
ewentualnie  ?   To jest  na  pewno,  najbliższych kilka  dobrych lat,  aby  kanalizacja 
w całej Gminie powstała.

Odpowiedź  na  pytanie  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  Kopaliny-Jagiełły 
Edwarda Knagi – dotyczy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012 „ 
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Myśmy nie zrezygnowali z budowy tego boiska. Jest wyłoniony wykonawca, cena 
jest minimum 470 tys. brutto. To jest cena łącznie z mediami, z przyłączami. Tutaj ta 
wartość Ministerstwa była szacowana bez mediów na kwotę około 1 miliona zł. W tej 
chwili mówi się, że Gminy będą mogły odliczyć podatek VAT, który w tym naszym 
zadaniu  to  jest  262  tys.  To  nasze  boisko  kosztowałoby  1.200.000  zł.  Przy  tych 
szacowanych  na  milion  to  mniej  więcej  taka  porównywalna  kwota.  Powiem  że 
generalnie  kwota  miliona  złotych  to  była  kwotą  zaniżoną,  wszyscy  którzy  są 
w trakcie realizacji tego zadania no to wartość przekracza tą kwotę. Z informacji, 
którą posiadam, to koszty tego zadania są jeszcze wyższe. Myślę, że tutaj na pewno 
będziemy starali się aby nam budżet województwa wrócił środki. Bo deklaracje były, 
że po 1/3 samorząd gminny, wojewódzki i budżet państwa, będzie te koszty ponosił. 
W tej chwili my zakładamy własne środki i mam nadzieję, że te deklaracje po prostu 
będą spełnione.

Odpowiedź na zapytanie Radnego Adama  Smoluchy.
Pytał  o  skład  Komisji  ds  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych -  w  tym 
zarządzeniu została tylko zmieniona osoba przewodniczącego, jakiejś głębszej tam 
zmiany nie ma. Pierwotnie był były burmistrz, w tej chwili ja jestem w tej komisji. 
Tam były wnioski, aby tą komisję ograniczyć, no na tym etapie  chętnych do pracy 
w tej komisji jest tyle ile jest i   na razie jest to komisja 11 osobowa. Będziemy się 
zastanawiali, czy ewentualnie jakichś zmian nie dokonać. Ale tak jak powiedziałem 
ta zmiana, która nastąpiła, to jest zmiana bym powiedział organizacyjna.

Odpowiedź na zapytanie radnej Jadwigi Kramer.
Dotyczy zamiany lokali komunalnych na lokale mieszkalne  - mogę tutaj  szerzej 
tej  informacji  Pani  radnej  udzielić  -  pierwsze  dotyczy Hostelu, taki  był  wniosek 
komisji,  ten  budynek  został  zamieniony  na  lokal  socjalny.  Został  przekazany  do 
administrowania  MZGM-u.  Podobne  decyzje  były  również  z  tym  drugim 
budynkiem, tam Społeczna Komisja Mieszkaniowa tym tematem jeszcze w ubiegłym 
roku się zajmowała i był ten temat też omawiany.   

Radna  Apolonia  Warzecha  -  panie  Burmistrzu  ja  wiem,  że  te  drogi,  które  ja 
proponowałam będą rozważane w przyszłym roku, tylko z doświadczenia wiem, że 
tam mogą być problemy. Kto wie czy nie trzeba będzie robić projekt, uzgodnienia 
i dlatego ja prosiłam, aby w tym roku rozpocząć już te prace przygotowawcze, że jak 
później  wykażemy  ta  drogę  do  asfaltowania  jedna  czy  drugą  okaże  się,  że  są 
problemy. Dlatego ja proszę o rozpoczęcie prac przygotowawczych. Ja wiem, że już 
na asfalt w tym roku się nie zmieścimy.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka – szanowni państwo, ja powiem taką rzecz, 
że w tym kilku miesiącach odkąd jestem burmistrzem przygotowujemy naprawdę 
bardzo  wiele  dokumentacji.  Wykonujemy  tych  dokumentacji  sporo,  bo  akurat 
większość tych zadań, które były realizowane pokończyły się i chyba nie było ani 
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jednego programu, który byłby kontynuacją z lat ubiegłych. Więc w tej  chwili  są 
wykonywane dokumentacje.  Oczywiście na dokumentację też są potrzebne środki 
ale często na sesjach dokonujemy przesunięć środków z innych działów i te sprawy, 
które  państwo  poruszacie,  a  jeśli  jest  tylko  taka  możliwość  to  są  zlecane,  są 
realizowane  bądź  projekty,  bądź  dokumentacje.  Bardzo  często  spotykam  się 
z  pracownikami wydziału inwestycji  i  omawiamy,  zlecamy różne zadania.  W tej 
chwili  jest  duży  brak  jest  projektantów.  Brakuje  projektantów  drogowych,  do 
inwestycji kubaturowych. Z tym są spore problemy. Natomiast nad tym czuwamy 
jak tylko taka możliwość jest to te działania są po prostu prowadzone.

Radny  Adam  Smołucha  –  ja  zadawałem  pytania,  na  które  nie  uzyskałem 
odpowiedzi do sprawozdania z działalności Burmistrza Brzeska. W tym momencie 
radny przypomniał Burmistrzowi Brzeska swoje  wcześniej zadane pytania.

Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka  -  strata  w kwocie 
blisko 60 tys. wynikła ze zmian naliczonego podatku od osób prawnych w trakcie 
roku gospodarczego i została pokryta przez RPWiK poprzez pomniejszenie kapitału 
zakładowego  spółki.  Natomiast  osoba,  która  była  przedstawiona  do  Rady 
Nadzorczej to jest ta sama osoba, która była dotychczas Pan Bogdan Dobranowski, 
który  pełnił  funkcję  przewodniczącego  i  ta  funkcja  została  mu  powierzona  na 
następna kadencję, my tam mamy jednego przedstawiciela. Natomiast, jeśli chodzi 
o spotkanie z zawodnikami OKS to była takie towarzyskie spotkanie, zorganizowane 
przez  przedstawicieli  klubu.  Był  ze  mną  obecny  pan  Przewodniczący  Rady.  To 
spotkanie odbyło się w Iwkowej, ze względu na awans drezyny do II Ligii. W tym 
spotkaniu brał udział zarząd, zawodnicy, sponsorzy klubu, osoby w jakiś sposób 
wspierające  klub  i  tutaj  Gminę  Brzesko  reprezentowaliśmy  z  Panem 
Przewodniczącym Rady Miejskiej we dwóch Gminę. Generalnie to spotkanie miało 
taki  przyjemny  charakter.  Były  podziękowania  za  awans  do  wyższej  Ligii.  Były 
również prośby,  deklaracje o wsparciu klubu,  w związku z awansem do wyższej 
klasy rozgrywek.

Ad  19.      Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że Pan Burmistrz 
zwrócił się do Rady Miejskiej (do mnie) z prośbą o zapoznanie komisji z pismem 
dotyczącym  „Harcówki”.  Pismo  wpłynęło  wczoraj,  ale  dzisiaj  jest  sesja  Rady 
Miejskiej i dlatego postaram się z tym pismem zapoznać całą radę Miejską. W tym 
miejscu odczytał pismo wg. załącznika do protokołu. Komisje obradowały, spotkanie 
17 czerwca br. miało miejsce i ono było takie dość przyjazne dla Komendy Hufca. Ja 
uważam, że to co zostało powiedziane, stanowiska komisji podtrzymane dla działań 
Burmistrza  Brzeska  i  dlatego  nie  potrzeby  powstrzymywać  działań  jeśli  chodzi 
o  rozbiórkę  budynku  „Harcówki”,  ponieważ  można  to  tylko  zrobić  w  okresie 
wakacji. Jeśli chodzi o kwestie różnych umów to Rada Miejska nie jest władna do 
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jakichkolwiek ingerencji. To jest prerogatywa Burmistrza. Kwestia odszkodowania, 
która została poruszona w piśmie to myślę, że to raczej nie mu jesteśmy adresatami 
czy beneficjentami tego postulatu - bo można byłoby się zapytać na jakiej zasadzie? 
Ja  osobiście  podstaw  takich  nie  widzę.  Moja  propozycja  jest  taka,  aby  wyrazić 
w formie głosowania do protokołu takie stanowisko,  że Rada Miejska w Brzesku 
podtrzymuje  opinie  swoich  komisji  i  działania,  które  są  podejmowane  przez 
Burmistrza Brzeska i w jakimś sensie zamknąć  temat tych wszystkich pism.

Radny Lech Pikuła zwrócił się z pytaniem czy jest ocena techniczna tego budynku, 
że rzeczywiście stan techniczny jest na tyle zły, że trzeba go rozebrać?

Odpowiedzi  udzielił  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk 
informując, że ta ocena  była dwa razy prezentowana, że ten budynek nadaje się do 
rozbiórki.  W  innym  wypadku  pewnie  byśmy  nie  dyskutowali  na  ten  temat.  W 
spotkaniach,  w  których  braliśmy  udział:  Przewodniczący  Komisji,  radni  było  to 
powiedziane kilka razy i tak mi się wydaje, że ta kwestia jest bezdyskusyjna.

Radny Józef Kubas poinformował, że był obecny na tej komisji szerokiej i z pisma 
wynika  jednoznacznie,  że   Komenda  jest  zadowolona  z  tych  warunków  jakie 
proponuje  Urząd  Miejski.  Bo  nie  jest  to  w  piwnicach  tylko  w  normalnym 
pomieszczeniu   w  budynku koło  Wydziału  EKiS  i  nie  było  sprzeciwu ze  strony 
Komendy  odnośnie  Grądów.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  szczegóły  związane 
z podpisywaniem umów, z jakimiś darowiznami to już niech będą działania Pana 
Burmistrza.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka –  wszyscy  państwo  znacie  sytuację, 
ponieważ  wcześniej  tym  tematem  zajmowały  się  komisje  Rady  Miejskiej.  Było 
również  szerokie  spotkanie,  na  którym  między  innymi  Pan  Kubas  uczestniczył  
i  wiele  innych  osób,  gdzie  ten  temat  był  omówiony.  Były  propozycje  ze  strony 
Gminy.  Były  również  informacje  o  ekspertyzach  przeprowadzonych,  o  sposobie 
najmowania tego lokalu i wydaje mi się, że tutaj ten temat trzeba po prostu zamknąć. 
Bo  gdyby  budynek  nadawał  się  do  remontu,  do  jakiejś  innej  możliwości,  do 
funkcjonowania, to pewnie by te działania szły w innym kierunku. Natomiast sami 
państwo doskonale ten temat znacie bo on wielokrotnie był omawiany. Natomiast 
rzeczywiście jest okres wakacyjny i z tym tematem trzeba się uporać.

W  tym  momencie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk  poddał  pod 
głosowanie wniosek – stanowisko Rady Miejskiej o to, aby wszelkie działania, które 
są realizowane przez Urząd Miejski i Burmistrza Brzeska kontynuować. 

„Radni  podtrzymują  swoje  stanowiska  zawarte  w  opiniach  podjętych  na 
komisjach  oraz  prezentowanych  na  sesji  Rady  Miejskiej”.  Głosowano  przy  14 
głosach za, przeciw 0, 3 wstrzymujących się od głosu.
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Tak  więc  Pan  Burmistrz  otrzymał  opinię  Rady  Miejskiej  w  temacie  budynku 
„Harcówki”.

Kolejna  sprawa  to  pismo  Państwa  Wiesławy  i  Zbigniewa  Urban  zamieszkałych 
w  Kopalinach  odnośnie  chęci  współpracy  z  Gminą  i  Radą  Miejską  w  Brzesku. 
Niektóre  komisje  już  z  tym  pismem  się  zapoznały.  To  jest  pismo  o  charakterze 
ogólnym.  Jak  informował  Pan  Burmistrz,  niektórych  radnych przy  okazji  innego 
spotkania,  być  może  na  jednej  z  kolejnych  sesji  Państwo  Urbanowie  zostaną 
zaproszeni  na  sesję  Rady  Miejskiej  i  w  całości  przedstawią  całą  koncepcję 
funkcjonowania Pałacu Goetzów wraz z parkiem i  jego otoczeniem.  Myślę,  że  to 
będzie na tyle ciekawe, że na pewno poświęcimy jeden z punktów na obradach sesji 
tak, żeby po prostu poznać zamysł funkcjonowania tego obiektu.  Dowiemy się o 
tym bezpośrednio od właścicieli,  poznamy ich, gdyż Państwo nie mieli okazji ich 
poznać. Pismo jest w Biurze Rady Miejskiej do zapoznania się.

Radny Józef Kubas  -   przytoczył w skrócie pismo, które przesłał  Pan Stanisław 
Stoliński z Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół”. I tak  bardzo krótko 
pierwsze  to  jest,  że  w  ogólno  polskiej  spartakiadzie  młodzieży  Joanna  Smaga 
zdobyła srebrny medal. Natomiast pozostałe uczestniczki zajęły piąte miejsce  jak: 
Baran  Jadwiga,  Kozub  Katarzyna,  Woźniak  Joann.  Tak  więc  w  piśmie  tym  Pan 
Stoliński  pokazuje,  że  kręglarze  ogniska  w  sposób  znaczący  promują  miasto  na 
arenie  ogólnopolskiej,  uzyskując  bardzo  dobre  wyniki.  Natomiast  w  czwartym 
turnieju brydża sportowego pierwsze miejsce zajęła para Śledź Józef i Jemioło Jan, 
drugie  miejsce  Nalepa  Jan  i  Płaneta  Jan,  trzecie  miejsce  Drużkowski  Stefan 
i  Drużkowski  Marian.  Następny turniej  miał  się  odbyć 20  czerwca br.  Natomiast 
w  dniach  1–12  lipca  ognisko  organizuje  indywidualny  turniej  tenisa  ziemnego 
o  puchar  Burmistrza  i  szczegółowe  informacje  na  ten  temat  jest  dostępna  w 
zarządzie ogniska. Jak widać ta instytucja działa, proponuje dla dzieci i młodzieży 
coś  pożytecznego.  Pan  Prezes  Stoliński  zwraca  się  również  z  prośbą,  aby  te 
informacje zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Radna Pacewicz Pyrek -  na jednej z Komisji Gospodarki Komunalnej padł wniosek, 
aby jak najszybciej MPK przystąpiło do planu restrukturyzacji.  Dlatego bardzo bym 
prosiła,  bo  ten  czas  już  się  przedłuża,  a  to  była  prośba  o  niezwłoczny  plan 
restrukturyzacji, wiem że mamy wakacje ale, w niektórych sprawach wakacji mieć 
nie możemy i bardzo proszę aby na wrześniową komisję plan restrukturyzacji był 
przygotowany. Autobusy jak zauważamy dalej jeżdżą puste. Jeśli to jest możliwe, to 
chętnie spotkalibyśmy się z nowymi  właścicieli Pałacu Goetza i zorganizowałabym 
komisję z ich udziałem. Myślę, że takie spotkanie najlepiej byłoby zrobić na terenie 
pałacu lub parku. Takie krótkie spotkanie by z nimi porozmawia.  Dlatego zwracam 
się  prośbą  do  Panów  Burmistrzów  o  to,  aby  pośredniczyli  w  zorganizowaniu 
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terminu dogodnego dla tych Państwa, bo jak sądzę to my się będziemy musieli do 
ich terminów dostosować.

Radna Maria  Kądziołka poruszyła następujące kwestie : 
• Panie Burmistrzu wczoraj już sygnalizowałam tę sprawę - bardzo bym prosiła 

o uwzględnienie przy projektowaniu chodników i dróg kanałów na  media. 
Taki wniosek został już złożony przez Komisje Rady i bardzo byśmy prosili, 
żeby ten wniosek był realizowany. Będzie to troszeczkę droższe, natomiast 
będziemy mieć pewność, że nie będziemy drugi raz burzyć chodników czy 
rozkopywać mowo położonych nawierzchni na drogach.

• Bardzo  proszę,  aby  Pan  Burmistrz,  Pan  Zastępca  oraz  Sekretarz  Gminy 
zwrócili uwagę na sprawy dotyczące wydawanych przez Urząd uzgodnień 
związanych z usytuowaniem ogrodzeń od naszych dróg gminnych. Ostatnio 
z  taką  sprawą  zgłosili  się  do  mnie  mieszkańcy  miejscowości  Jadowniki. 
Okazuje  się,  że  w  granicach  posesji  wydawane  są  przez  Urząd  Miejski 
uzgodnienia,  dotyczące  usytuowania  ogrodzenia.  Przecież  musimy patrzyć 
perspektywicznie, musimy pomyśleć o chodniku przy drodze, o mediach dla 
których musimy mieć zarezerwowany teren. Jeżeli w tym momencie zostanie 
wydane  uzgodnienie  i  zostanie  wydane  uzgodnienie  na  usytuowanie 
ogrodzenia w granicy działek, a droga tam biegnąca ma szerokość 3 m. to 
proszę mi powiedzieć jak będzie wyglądał ruch na tej drodze, gdzie zostanie 
usytuowany chodnik itd.  Jeżeli  teraz  nie  popatrzymy perspektywicznie,  to 
później borykać się będą z tym nasi następcy. Sprawa, która do mnie trafiła, 
dotyczy  dziewiczego  terenu,  dlatego  w  tym  momencie  jest  możliwość 
zabezpieczenia /ustalenia/ odpowiednich odległości i wydania uzgodnień tak, 
aby zabezpieczyć interes wszystkich mieszkańców tam mieszkających. Panie 
Burmistrzu bardzo bym prosiła o uczulenie służb oraz o szczególny nadzór 
nad  tymi  sprawami.  Przecież  te  drogi  będą  wykorzystywane  przez 
mieszkańców,  którzy  się  tam  później  wybudują  i  jaka  będzie  możliwość 
dojazdu  do  działek,   gdy  zostanie  3  m  pas  drogi.  Później  wyjaśnię  Panu 
Burmistrzowi, o którą drogę chodzi. Natomiast jest to problem i bardzo bym 
prosiła o zwrócenie na niego szczególnej uwagi.   

Następnie głos zabrali mieszkańcy Gminy Brzesko
Pani  Agnieszka  Śledź  -   Panie  Burmistrzu,  Panie  Przewodniczący  Szanowni 
Państwo.  Ja  jako  przedstawiciel  Jasienia  skusiłam  się  dzisiaj  tutaj  przyjść,  żeby 
zapytać Państwa na okoliczność zlokalizowania zjazdu między innymi przez Jasień. 
Chcieliśmy  się  my  mieszkańcy  Jasienia  dowiedzieć,  jak  Państwo  widzą  rozwój 
miasta  na  zachód,  to  znaczy chodzi  nam nie  o  hasła,  które  słyszymy ciągle.  Ale 
o perspektywy rozwoju, że zjazd będzie, otworzy perspektywy rozwoju.  Chcieliśmy 
się  konkretnie  dowiedzieć,  jak  Państwo  to  widzą,  najlepiej  od  zwolenników 
usytuowania tam tego zjazdu. Widzę, że Pana Radnego Wiśniowskiego nie ma, ale 
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może Pan Przewodniczący by nam coś powiedział, ponieważ sprawa ciągnie się już 
tak  naprawdę  kilkanaście  lat,  może  nawet  więcej.  Na  pewno  Państwo  macie 
przemyślenia  na  tan  temat,  wiecie  państwo,  że  od  północy  mamy  autostradę. 
Perspektywy rozwoju to  oczywiście  koło Bakutilu  mamy strefę  przemysłową,  od 
południa  mamy  Browar.  Jedynym  takim  nie  zagospodarowanym  terenem  został 
Jasień.   My  mieszkańcy  Jasienia  bardzo  chcielibyśmy  wiedzieć,  jak  Państwo 
konkretnie to widzą, co tam ma powstać, dlatego bardzo bym prosiła o konkretną 
odpowiedź w tej sprawie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk  –  stwierdził  ,  że  za  Pana 
Wiśniowskiego,  został  wywołany  do  tablicy.  Powiedział,  że  jego  odpowiedź  w 
temacie rozwoju miasta nie zadowoli mieszkańców Jasienia, ale  jako Radny chciałby 
powiedzieć, że chce ,aby miasto się rozwijało we wszystkich możliwych warunkach, 
na jak najlepszych warunkach dla wszystkich osób w danym miejscu mieszkających. 
Wie, że problemem dla mieszkańców jest wybór wariantu zjazdu z autostrady i ta 
opinia  zostanie  podjęta  najprawdopodobniej  końcem  sierpnia  lub  początkiem 
września. Stwierdził, że zarówno on jak i mieszkańcy nie wiedzieliby jak na swoje 
pytanie konkretnie odpowiedzieć.

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek-   ja sadzę,  że jakakolwiek decyzja nie zostanie 
podjęta,  że  się  tak  w cudzysłowie wyrażę „na państwa korzyść,  czy na państwa 
niekorzyść” to konsekwencją tej decyzji musi być właśnie ujęcie przyszłych planów 
rozwoju  miasta  właśnie  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Więc 
zakładając dla państwa tą złą wersję, jeżeli zjazd byłby w Jasieniu to trzeba od razu 
w tym planie ująć, że następną drogą będzie przebicie się przez Pomianowski Stok, 
żeby Browar -  Natura walczy tam o zmniejszenie  ruchu,  nie  była  tak  obciążona. 
Tylko w ten sposób można rozważać koncepcję zjazdu. Tylko w takiej perspektywie,
bo bezpośrednią konsekwencją zjazdu w Jasieniu musi być plan na dalszą drogę. Bo 
jeżeli tego planu nie będzie, to on w ogóle nie ma sensu, tylko tyle ja mogę państwu 
na tą chwile odpowiedzieć.                         

Pani  Agnieszka  Śledź  -   nam  chodziło  o  to,  że  chcielibyśmy  wiedzieć  czy  tam 
powstaną jakieś firmy ekspedycyjne w okolicach zjazdu, czy powstanie jakaś nowa 
Biedronka,  czy tak jak  słyszeliśmy ostatnio  z  Brzeska,  wiemy ze Brzesko nie  ma 
spalarni śmieci, też słyszeliśmy taką wersję, że po przejęciu gruntów, po upadłości 
Małopolskiego Centrum Biotechniki być może te tereny przejmie miasto i co wtedy ? 
Nam chodzi o konkrety po prostu, a nie że będą perspektywy rozwoju, bo czy tam że 
będzie  dalej  droga,  tylko  konkretnie.  Tak  więc  nie  specjalnie  nas  ta  odpowiedź 
satysfakcjonuje.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  -  stwierdził, że nic nie wie na 
temat podniesionych spraw, jest to zaskakujące i pierwszy raz o tym słyszy. 
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Pan Paweł  Kukla  -   jestem mieszkańcem  Jasienia  i  odnośnie  wypowiedzi  Pani 
radnej chciałem zadać pytania. Jedno to odnośnie tutaj  koleżanki, ja bym to pytanie 
sprecyzował. Bo miasto Brzesko ma strefę przemysłową umieszczoną na wschodzie, 
na południu mamy Browar – Okocim i zostaje wolny pas tutaj między Jasieniem, 
a Brzeskiem, który jest  powiedzmy  duży, ale generalnie nie aż taki wielki, który 
jeszcze  w tej chwili jest nie zagospodarowany do wykorzystania. I robi się pokusa 
przy zrobieniu zjazdu, żeby to była strefa w pewnym momencie też przemysłowa. 
Prosiłbym o zastanowienie się nad tym, bo nie znam takiego miasta, które dookoła 
siebie ze wszystkich stron obudowuje się strefą przemysłową czy inwestycyjną. To 
jest jednak duże utrudnienie potem dla mieszkańców, którzy mieszkają w  środku, 
a  w którymś kierunku powinno miasto iść  z  budownictwem. Bardzo bym prosił 
o zastanowienie się nad tym. Natomiast droga, która by powstała,  będzie w tym 
momencie  zamykać  to  i  będzie  utrudnieniem  dla  tych  osiedli,  które  by  tam 
powstawały.  Tutaj  mam  na  myśli  pierwszą  inwestycję,  którą  miasto  chyba  już 
podjęło to jest budowa Stoku Pomianowskiego. Jeżeli by droga została przedłużona 
Stokiem Pomianowskim w dół to nowe osiedle na Stoku Pomianowskim znajduje się 
pomiędzy  dwoma  ruchliwymi  drogami,  między  trasą  A4  na  Tarnów  i  wtedy 
zjazdem z obwodnicy na Nowy Sącz. To jest tak troszeczkę wstawienie w tej chwili 
ludzi,  którzy  kupują  tam  działkę  delikatnie  mówiąc  „wpuszczenie  w  maliny”. 
Następne  moje  pytanie  -  jeżeli  mówimy o  tym dalszym ciągu  zjazdu,  to  w tym 
momencie w dalszym ciągu są wydawane pozwolenia na budowę na Pomianowej. 
Z tego co widzę tam powstają nowe domy, dlaczego to nie jest przyblokowane, tam 
będzie  wchodziła  kwestia  zrobienia  mostu  na  Uszwicy.  Most  prawdopodobnie 
znajdzie  się  obok ujęcia  Browaru –  Okocim wody.  Czy chcemy znowu następny 
zakład pozbawić jakiejś perspektywy rozwoju, czy dostępu do tego ?  Czy ktoś to 
przemyślał ? Jest boisko piłkarskie, przed chwilą tutaj na radzie słyszałem jakie są 
koszty  budowania  nowego  boiska  piłkarskiego.  To  jest  boisko  rezerwowe,  ale 
klubowi  w drugiej  lidze  jest  ono  potrzebne,  treningowe boisko to  też  są  koszty. 
Następne  pytanie  to  jest  kwestia  paru  dziesięciu  lat  o  czym  mówi  Generalna 
Dyrekcja Dróg. Brzeska obwodnica też miała być już dawno zrobiona. Była z dużym 
opóźnieniem robiona.  Jak  w  między  czasie  będzie  wyglądało  połączenie  między 
Brzeskiem, a szpitalem. Odcinek między ślimakiem w Jasieniu, a obecną obwodnicą 
Brzeska  będzie  miał  bardzo  duże  obciążenie  ruchu.  To  nie  jest  kwestia  jednego 
skrzyżowania przy ulicy Leśnej, które może być regulowane odpowiednio światłami, 
tylko  to  jest  połączenie  kawałkiem  drogi  już.  I  w  tym  momencie  jakie  będzie 
połączenie, kto będzie odpowiadał za to, że karetki będą miały opóźnienia, bo będą 
musiały się przebijać, że ludzie, którzy jeżdżą, przecież nie mamy drugiego takiego 
szpitala,  który leczy normalnie ludzi w Brzesku będą codziennie tam dojeżdżać, to 
też są pewne obciążenia. Dlatego bardzo bym prosił, aby to wzięcie to pod uwagę.  

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  -   wyraził nadzieję,  że z 
początkiem  przyszłego  roku  rada  zacznie  opracowywać  już  globalnie  plany 
przestrzennego  zagospodarowania  terenów  dla  całej  gminy  z  wydzieleniem 
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poszczególnych Sołectw i Osiedli tak, aby te rzeczy, o których mieszkańcy poruszają 
uwzględnić.  Nie będą tego robić radni lecz specjaliści, którzy wezmą te wnioski pod 
uwagę. 
Co do rozwoju miasta odniósł się w sposób następujący: Jeśli chodzi o rozwój miasta, 
powiem Panu tak.  Miasto jest  jak się  popatrzy na mapę położone z południa na 
północ. Z jednej strony mamy góry, które są barierą naturalną do rozwoju, z drugiej 
strony  jest  las  i  są  bagna.  Więc  sami  Państwo  dobrze  wiecie,  nie  jest  to  żadną 
tajemnicą,  że  najpierw  część  przemysłowa  miała  być  po  stronie  wschodniej. 
Najpierw  został  zaplanowany  zjazd  ulicą  Solskiego,  a  później  Leśną.  To  co  Pan 
mówi, brak planów i pewnych przemyśleń przez ostatnich 10 lat spowodował po 
prostu nieład architektoniczny, duży nieporządek. Nie chce tutaj mocniejszych słów 
używać, że wydawano sobie WZiT tam gdzie się chciano wydawać w jakimś sensie. 
Być może w znacznej części nie były one przemyślane. Może nie w znacznej części – 
przesadzam  -,  ale  w  jakiś  tam  newralgicznych  punktach  nie  były  one  do  końca 
przemyślane i  stan mamy taki,  że życie poszło do przodu.  I  jeżeli  zostały WZiT 
wydane to Starostwo Powiatowe, które od 1998r. wydaje pozwolenia na budowę nie 
ma przesłanek w zasadzie, po za jakimiś tam mocno formalnymi przesłankami do 
tego, żeby odmówić pozwolenia. Więc tam, gdzie były wydane przez gminę, przez 
architekta miejskiego czy podpisane później przez Burmistrza decyzje na wydanie 
warunków zabudowy, których faktycznie te warunki zastępowały miejscowy plan, 
no to tak się to pobudowało. Życie poszło do przodu i dzisiaj stoimy w takiej sytuacji 
w jakiej stoimy. Jedynym czy ostatnim korytarzem drogowym, który byłby możliwy 
(na który zwracała Generalna Dyrekcja podczas spotkań uwagę), to jest pas od ulicy 
Gajowej „niestety, albo stety” przez tereny aktualnie tej wschodniej części Jasienia, 
przez  tereny  zakładu  doświadczalnego  i  później  przez  tereny  Pomianowskiego 
Stoku.  I  powiedzieli  wprost,  że  to  jest  ostatni  dzwonek,  jeżeli  miasto  chce  mieć 
spokojny udrożniony ciąg komunikacyjny. To są słowa tych przedstawicieli. Wtedy 
trzeba się po prostu zastanowić (jako Gmina),  jeżeli zdecydujemy się na ten wariant, 
a  nie  na  inny,  żeby  zabezpieczyć  to  w  planach.   Wiadomo,  że  drogi  powodują 
rozwój, ludzie zaczynają się budować, czy cokolwiek tworzyć, czy przedsiębiorczość. 
O spalarniach tego typu Biedronkach nic na ten temat nie wiem. Myślę, że to jest 
większa w tym ilość plotek, niż po prostu faktów. Więc z całą pewnością gdyby była 
jakaś decyzja na lokalizację Biedronki to na pewno przy uchwalaniu planów Rada 
Miasta nie da takiej zgody. Przykładem może być teren Cegielni blisko was. Wiecie, 
że  tam  były  pomysły,  żeby  były  obiekty  wielkopowierzchniowe.  Miasto  się  nie 
zgodziło, Rada uchwaliła plany, że maksymalny obiekt jest 400m i tak zostało. Więc 
myślę, że część tych rzeczy, o których wspominacie należy między wiersze włożyć. 

Pan Paweł Kukla  -  bo Pan mówi tak,  z jednej strony Pan mówi, że nie wiemy co 
będzie za kilka lat,  jakie są plany, będziemy to wszystko planować, ale z drugiej 
strony podejmujemy decyzję odnośnie zjazdu, która narzuca jak gdyby pewne plany 
czy  daje  pewne  rozwiązania.  Prosiłbym  o  konsekwencję,  a  z  drugiej  strony 
chciałbym o jeszcze jedną rzecz zapytać. Bo tutaj przeciwnicy z ulicy Leśnej mówią, 
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że wygasły plany zagospodarowania przestrzennego, więc jak gdyby to, że to miało 
iść ulicą Leśną to nie obowiązuje. To na jakiej zasadzie się buduje Zakopiankę inne 
drogi w Polsce, gdzie były wstrzymane inwestycje, wstrzymane remonty i budowy i 
w dalszym ciągu tam też po wygasały plany zagospodarowania przestrzennego po 
wygasało to  wszystko też nie wszystkie Gminy uchwaliły od razu,  bo większość 
Gmin  w  Polsce  w  dalszym  ciągu  tych  planów  nie  ma,  a  inwestycje  są  i  są  z 
zachowaniem jakichś ciągłości. Tutaj zaczynamy szukać. Pan mówi, że jest rozwój. Ja 
rozumiem, że jest rozwój Brzeska. Tylko trzeba się zastanowić czy to jest najlepsze w 
dalszym  ciągu  rozwiązanie,  bo  budowanie  drogi  przez  pola,  ,  droga  budowana 
przez  ulicę  Leśną  respektuje  wszystkie  zjazdy  nawet  indywidualne  jakie  są   do 
posesji. Natomiast budowanie nowego zjazdu ja na tym planie nie widziałam zjazdu 
tego  kawałka  obwodnicy,  który  ma  ta  powstać  np.  zjazdu  do  tego  Centrum 
Biotechniki,  który jest  dużym zakładem zatrudniającym 80 osób.  Jest  wymyślony 
zjazd gdzieś od  Szpitala. On od tej strony co na przykład już tam nawet drogowcy 
orzekli, że dojazd dużymi samochodami będzie utrudniony. Dlaczego nie może to 
być od razu zaplanowane jeżeli robi się to tak mądrze i tego się nie respektuje ,no to 
nie rozumiem w tym momencie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk -   odpowiedział,  że wszystkie 
decyzje, o których Pan mówi przywołując „Zakopiankę” to są indywidualne decyzje 
celu publicznego, które nie można generalnie porównywać. Każda decyzja ma swoje 
uwarunkowania,  są  osoby  czy  organy  kompetentne  do  tego  by  je  podejmować. 
Poprosił,  aby  nie  odbierać  opinii,  że  radni  się  uparli  i  chcą  źle  lub  na  złość 
komukolwiek zrobić, bo to nie o to chodzi. Jeżeli Burmistrz prosi o opinię, to radni 
według najlepszej wiedzy i rozeznania swoje muszą wyrazić. Gdyby miał wydawać 
dzisiaj opinię - jako Krzysztof Ojczyk -  to mając przyjaciół i  znajomych z jednej i 
drugiej strony projektowanego zjazdu (Brzesko jest małym miastem) powinien się 
wstrzymać od głosu. Jako radny winien jednak mieć cywilną odwagę i powinien dla 
dobra mieszkańców podjąć decyzję. Powiedział, że nie ma tu sytuacji wymuszania 
na radych jakichkolwiek decyzji.

Ad  20. Zamknięcie obrad sesji.

Po wyczerpaniu programu sesji  Przewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof Ojczyk 
zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku trwały od godziny 1000 do godziny 1730.

    Protokołowała    Inspektor  Bogumiła  Łanocha  
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