
    P R O T O K Ó Ł  Nr  LXII/2010 

 

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

28   p a ź d z i e r n i k a    2010  r o k u 

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51. 

 

 

Obradom sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył radny Krzysztof 

Ojczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. W sesji udział wzięło 20 

radnych: 

 

 Radny (a): 

 

1. Brzyk Franciszek, 

2. Ciurej Tadeusz, 

3. Chmielarz Ewa, 

4. Chruściel Józef, 

5. Góra Stanisław, 

6. Kądziołka Maria, 

7. Klimek Leszek, 

8. Klimek Mieczysława, 

9. Kramer Jadwiga, 

10. Kucia Maria, 

11. Kwaśniak Adam, 

12.    Milewski Stanisław, 

13. Ojczyk Krzysztof, 

14. Pacewicz - Pyrek Katarzyna, 

15. Pasierb Tadeusz, 

16. Józef Kubas. 

17. Pikuła Lech, 

18. Smołucha Adam, 

19. Warzecha Apolonia, 

20. Wiśniowski Mirosław. 



 

  

Radni nieobecni usprawiedliwieni : 

1.  Marek Adamczyk 

 Ponadto udział w sesji wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad 1. 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady 

LXII sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad 

Radnych, Panów Burmistrzów, Pana Sekretarza, oraz zaproszonych gości i 

stwierdził, że na stan 21 radnych w obradach sesji uczestniczy 20 

radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

 

Ad 2. 

 Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że 

porządek obrad wraz z materiałami został radnym doręczony w ustawowym 

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

dzisiejszą sesję? Uwag nie ma, przewodniczący stwierdził, że materiały zostały 

prawidłowo doręczone. Następnie przedstawił porządek obrad LXII sesji Rady 

Miejskiej  w Brzesku.  

 

          Porządek obrad LXII sesji: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 



2. Przedstawienie porządku obrad. 

3.        Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za 
            szczególne osiągnięcia. 

4.        Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Brzesku  
            odbytych w dniach 08.09.2010r. i 01.10.2010r.   

5. Interpelacje radnych. 

6. Zapytania radnych. 

7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

8. Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od   

            ostatniej  sesji. 

10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 

            okres od ostatniej sesji. 

11. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za 

okres od ostatniej sesji. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o 

samorządzie gminnym).  

13. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2010r. 

15. Informacja nt. działań proekologicznych oraz Gminnej Gospodarki 

Odpadami. 

16. Informacja w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom.  

17. Ocena stanu dróg gminnych. 

18. Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku. 

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku z pracy 

Rady w okresie 2006-2010. 

20. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko; 
2) zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 
września 2008 r.w sprawie współdziałania z Województwem Małopolskim  

w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg 



wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku 
ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz 

budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską   
i Okulickiego” oraz udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy rzeczowej; 

    3) w sprawie zmiany uchwały Nr LX/410/2010 Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Województwa Małopolskiego; 

    4) zmiany uchwały Nr LX/409/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  
8 września 2010r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Brzeskiego; 

5) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso; 

6) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”; 
     7) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”; 
     8) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”; 

     9) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku; 
10)określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z.o.o; 
     11)określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z.o.o; 

     12)Gminnego  programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy 

   13) nadania  nazw ulicom i osiedlom we wsi Bucze; 

      14) zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 
kwietnia 2010r.w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków  

wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi 
umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności; 
      15) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Brzeska. 

 
21.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek 

               pomocniczych Gminy. 

23. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej  

               Rady Gminy. 

24. Wolne wnioski i zapytania. 

25. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 Przewodniczący zapytał czy są wnioski do porządku obrad sesji – radni 

uwag i wniosków nie mieli.  

 

Ad. 3 Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów ze szczególne 

osiągnięcia.  



Wręczenia stypendiów dokonał Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 

wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztofem 

Ojczykiem oraz Naczelnikiem Wydziału EKiS Józefem Cierniakiem.  

Listę uczniów oraz ich osiągnięcia odczytała Radna Maria Kądziołka.  

 

STYPENDIA BURMISTRZA BRZESKA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 

PRZYZNANE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 
 

Wojciech Wojdak (Gim. 2 B-ko), Jakub Ćwik (Gim.-1 B-ko), Patrycja Syty 
(Gim. 2 B-ko ), Monika Wiecha (Gim. Jadowniki ), Kamil Całka ( Gim. 
Jadowniki ) Paweł Jemioło(Gim.-1 B-ko) Sonia Pająk ( Gim. 1 B-ko) Maciej 

Topolski ( Gim. 1 B-ko )Anna Topolska( Gim. 1 B-ko ) Tomasz Mika(Gim.-1 B-
ko) Julia Kraj( SP 3 B-ko ) Weronika Wieczorek( SP 3 B-ko) Kinga Barbara 
Chyl( SP 2 B-ko) Mateusz Czyżycki( SP 2 B-ko) Monika Żytniewska ( SP 2 B-

ko) Krystian Bałabuch ( Gim 2 B-ko) Sonia Wargacka ( PG 2 B-ko) Jakub 
Bączek( Gim. 2 B-ko) Kornelia Ropek( Gim. 2 B-ko) Marcin Migda( PG 2 B-ko ) 

Klaudia Guzy( Sp Mokrzyska ) Paulina Okas ( Gim. Jadowniki ) Daniel Ogiela( 
PG Jadowniki ) Bożena Bawół (Gim. J-ki) Klaudia Habryło( PG 1 B-ko) Monika 
Klecka (Gim.-1 B-ko) Anna Dziaduła( PG 1 B-ko) Maria Szydłowska ( PG 1 B-

ko) 
 

Ad 4. 

 Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 

08.09.2010 r., 01.10.2010 r.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że 

protokóły z poprzednich sesji Rady Miejskiej z dnia 08.09.2010r, 

01.10.2010r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt  

z państwa radnych nie wniósł do przedłożonych protokołów uwag. W tym 

momencie zwrócił się z zapytaniem: Czy są uwagi radnych do protokołów? 

Uwag nie było, a zatem Przewodniczący wnosi o przyjęcie protokołów  

z ostatnich sesji. 

Protokół Nr LX/2010 z dnia 8 września 2010r. głosowano: 17 za przy  

18 obecnych radnych.  

Protokół Nr LXI/2010 z dnia 1 października 2010r. głosowano: 15 za,  

0 przeciwko, 3 wstrzymujące głosy przy 18 obecnych radnych.  

 

Ad 5. 

 Interpelacje radnych. 



Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek 1. Mając na uwadze propagowanie wśród 

młodzieży zdrowego trybu życia uważam za konieczne wybudowanie, w naszym 

mieście skyte parku. Temat ten przewija się od początku kadencji i zasadnym 

byłoby umieścić taką pozycję w budżecie na rok 2011, zwłaszcza, że młodzi 

ludzie niejednokrotnie zgłaszali taką potrzebę. 

2. Mimo, iż na ostatniej komisji GKOŚiR padł wniosek o zamontowanie lampy 

na istniejącym słupie przy ul. Bujaka, składam w tej sprawie interpelację, by 

podkreślić jak ta sprawa jest ważna, aby zapewnić mieszkańcom tego obszaru 

należyte bezpieczeństwo. W momencie gdy zapada zmrok część tej ulicy 

pokrywają przysłowiowe „egipskie ciemności” co sprzyja włamaniom jakie 

niestety miały już miejsce na tym obszarze. Koszt montażu nie jest przecież 

wysoki i mam nadzieje, że uda się to zrealizować jeszcze w tym roku. 

Radny Lech Pikuła, interpelacja dotyczyła pomocy finansowej dla OSP 

Szczepanów. Gmina Brzesko nie refunduj mediów (prądu, gazu, wody) dla w/w 

jednostki pomimo, że OSP Szczepanów jest w Krajowym Rejestrze Ratownictwa. 

Obiekt wymaga remontu (bramy wjazdowe, strop, dach). Środki można otrzymać 

z funduszu „Małopolskie Remizy” ale trzeba mieć 50% wkładu własnego. 

Propozycja OSP, aby Gmina wynajęła 54 m² na sprzęt gaśniczy i samochody 

strażackie. Od 2002 r. nie otrzymali żadnych środków na remont remizy. Gmina 

pobiera 2500zł podatku od OSP z tytułu działalności. Nie umorzono podatku OSP 

choć o taki występowali.  

Radna Ewa Chmielarz, złożyła jedną interpelację. Proszę o wyjaśnienie sprawy 

budowy wodociągu w Mokrzyskach w stronę Bucza dla 70 rodzin. Nadmieniam, 

że rodziny te wpłaciły po 300 złotych na dokumentację, która została wykonana 

ponad 3 lata temu. Proszę o odpowiedź na jakim etapie jest ta sprawa.  

Radny Józef Kubas, przedstawił interpelację z poprzedniej sesji rady, dotyczącą 

wybetonowanego placu przed sklepem PSS „Społem” przy ul. Legionów 

Piłsudskiego. Radny poinformował, iż dostał na piśmie odpowiedź na tą 

interpelację lecz go nie satysfakcjonuje. Radny dodał, że pewnej niedzieli na  

ul. Powstańców Warszawy było 17 samochodów, zapytał którędy mają chodzić 

mieszkańcy? Radny zapytał, czy na ogólnym zebraniu osiedla Brzezowieckie 20 

kwietnia 2010r. mieszkańcy przyjęli wniosek do rady, aby wyznaczyć pas ruchu 

dla pieszych.  



Radny Adam Kwaśniak, pierwsza interpelacja dotyczyła zatoki przystankowej w 

pobliżu skrzyżowania ul. Bernackiego z Głowackiego. Interpelację w tej sprawie 

złożyłem 25 marca 2009r. i 30 marca br. na prośbę mieszkańców tej części 

miasta oraz użytkowników ogródków działkowych. W związku z kolejnymi 

monitami ze strony pani Kazimiery Krzywackiej i pani Anny Korzeniowskiej 

proszę o informację o możliwym terminie realizacji tej inwestycji. Druga 

interpelacja dotyczyła upamiętnienia tragedii smoleńskiej na tablicy Solidarności. 

Na prośbę Przewodniczącej KZ/M NSZZ „Solidarność” Pani Ireny Ślusarczyk, 

która pismem z dnia 20 września br. zwróciła się do Pana Burmistrza w sprawie 

upamiętnienia tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010r. proszę o informację czy 

zostały zaakceptowane zmiany na tablicy „Solidarności” i współfinansowania tego 

przedsięwzięcia oraz kto ma być ewentualnym wykonawcą tablicy. Trzecia 

interpelacja dotyczyła sprzątania ulicy Nowej. W związku z interwencją 

mieszkańców ul. Nowej zgłoszoną przez panią Teresę Przepiórka zwracam się  

z prośbą o systematyczne sprzątanie tej ulicy przez BZK, gdyż do tej pory była 

omijana przez zamiatarkę BZK. Czwarta interpelacja radnego dotyczyła 

dokończenia asfaltowania ulicy Nowej. Na prośbę mieszkańców zwracam się  

z zapytaniem, kiedy zostanie dokończone asfaltowanie ulicy Nowej.  

Radny Józef Chruściel. 1. Na łuku drogi ul. Staropolskiej w Jadownikach na 

wyjeździe z ulicy Bocznej jest utrudniona widoczność przez rosnące krzaki które 

przechodzą przez ogrodzenie na drogę około 1 metra i utrudniają widoczność. 

Bardzo często za tymi krzakami stoi samochód na samym skrzyżowaniu tych 

dróg którym utrudnia zarówno wyjechanie z drogi jak i powoduje bardzo 

niebezpieczną sytuację dla samochodów chcących skręcić w tą ulicę jadących od 

strony Brzeska, gdyż jest on niewidoczny za tymi krzakami- może należałoby 

wstawić znak zakaz zatrzymywania się i postoju, lub częściej niech to 

skrzyżowanie odwiedza patrol policji. Na przedmiotowej ulicy jest także 

kilkanaście dzieci, które nie mają za bardzo jak przejść na chodnik na drugą 

stronę drogi, gdyż jest on na łuku drogi, należałoby wstawić znak ograniczenia 

lub wykonać przejście dla pieszych co przyczyniłoby się do znacznego 

ograniczenia prędkości samochodów a tym samym bezpieczniejszego przejścia 

przez tą drogę.  

Radna Maria Kądziołka złożyła pięć interpelacji.  



1. Pierwsza interpelacja dot. ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Solskiego/ 

naprzeciw Zakładu Wylęgu Drobiu/ Zwracam się z prośbą o ustawienie wiaty 

przystankowej dla pasażerów korzystających z przystanku usytuowanego 

naprzeciw Zakładu Wylęgu Drobiu przy ul. Kopernika/ przy zatoczce dla 

autobusów/. Jesień i zima to okres w którym pasażerowie w szczególności są 

narażeni na złe warunki pogodowe: deszcze, wiatry, zawieje itp. Mając 

powyższe na uwadze proszę Pana Burmistrza o możliwie szybkiego 

rozwiązania problemu. 

2. Druga interpelacja dot. utrzymania czystości na placu obok bloków małych 

bloków Osiedlu „Kościuszki-Ogrodowa”. W ostatnim czasie zakończyliśmy 

montowanie urządzeń małej architektury na terenie placu przy małych 

blokach na Osiedlu „Kościuszki-Ogrodowa”. Przywracamy ten teren do dawnej 

świetności. Wykonany został klomb przy którym ustawiliśmy cztery ławki 

parkowe oraz klosze, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci: ściankę 

ze zjeżdżalnią, huśtawkę oraz kiwaczkę. Tak, że mieszkańcy mogą tutaj 

wypoczywać, a mamy z dziećmi mają miejsce do spokojnej zabawy. Jednakże 

pojawił się już po raz kolejny problem związany z dbaniem o ład i porządek. 

Teren tym zarządzał Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku. 

Jeszcze, gdy Prezesem tej spółki była śp. Pani Janina Woda, wspólnie 

podejmowałyśmy działania i zagospodarowaniem i upiększeniem, pomagała 

mi w urządzeniu i zagospodarowaniu tego terenu. Opracowała projekt 

nasadzeń krzewów oraz jej urządzenia, czuła się prawdziwym gospodarzem. 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza  

o zobowiązanie Prezesa MZGM-u Pana Franciszka Mrzygłóda o dbanie  

i utrzymywanie porządku na tym terenie.  

3. Trzecia interpelacja dot. naprawy drogi. W 2009r. wykonaliśmy drogę oraz 

parkingi przy blokach nr 7 i 11 na Os. Ogrodowa. Jednakże na łączeniu tej 

drogi z ul. Ogrodowa prace nie zostały dokończone. Pozostawione zostały 

dziury, które stanowią duże niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. Sprawę 

tę zgłosiłam Kierownikowi Panu Henrykowi Piela, jednakże bardzo proszę 

Pana Burmistrza o zlecenie odpowiednim służbom wykonania robót 

naprawczych.  



4. Czwarta interpelacja dot. remontu drogi dojazdowej do budynku Wydziału 

Edukacji Kultury i Sportu. Są tam tak głębokie dziury, że można tutaj 

uszkodzić samochód. Bardzo proszę Pana Burmistrza o spowodowanie, aby 

odpowiednie służby zabezpieczyły wyboje.  

5. Bardzo proszę Pana Burmistrza, aby nie zapomniano o: 

1) zabezpieczeniu przechylającej się figurki w miejscowości Mokrzyska, 

2) oraz o sprawie związanej z sygnalizacją świetlną, przy skrzyżowaniu obok 

Powiatowej Straży Pożarnej przy ul. Solskiego-chodzi o takie 

zsynchronizowanie świateł, aby więcej samochodów przy jednej ich zmianie 

mogło wyjechać od strony ul. L. Piłsudskiego/od strony centrum miasta/.  

 

Ad. 6 Zapytania radnych.  

 

Radna Jadwiga Kramer, zapytała czy zjazd z autostrady w Brzesku na Nowy 

Sącz został wpisany do Programu Budowy Dróg Krajowych po roku 2010. 

Proszę o sprawdzenie czy to zadanie jest na liście GDDKiA, bo jest to w sferze 

zainteresowań niemal wszystkich mieszkańców północno-zachodnich trenów 

naszej Gminy, jak również południowej części miasta.  

Radna Mieczysława Klimek, zapytała czy nauczyciele, którzy przygotowali 

tych dzisiejszych uczniów, zostali uhonorowani? Jest to ich przyszłość,  

a właściwe  ich ukierunkowanie jest bardzo ważną sprawą. Tacy nauczycieli 

zasługują na pewne wyróżnienie.  

Radny Adam Smołucha, zapytał kiedy zostanie usunięty napis na murze 

kościelnym na ul. Głowackiego, przy Kościele Św. Jakuba. Radny, uważa, że 

ten napis kompromituje władze miasta jak również wszystkich radnych. 

Drugim zapytaniem, jest sprawa projektu „Diament”, którego celem jest 

stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W naszej gminie zakwalifikowało się kilkoro uczniów, ale z tego co 

radny się dowiedział, powiatowe centrum, które miało opiekować się tym 

zdolnymi uczniami nie działa, z powodu braku nauczycieli, którzy mieli by 

zajmować się młodzieżą. Radny zapytał, czy władze gminy mają zamiar w tej 



sprawie coś zrobić, ponieważ tak gdzie zostało to już uruchomione to zajęcia już 

odbyły się w październiku.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że również podziela 

interpelację Radnej Marii Kądziołki, w sprawie sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu przy straży pożarnej na ul. Solskiego. Radna dodała, że 

niejednokrotnie zgłaszała właściwemu wydziałowi w tej sprawie, ale bez 

żadnego skutku. Radna poprosiła, aby zająć się tą sprawą, ponieważ tam 

tworzy się gigantyczny korek.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że radna ma rację, 

interwencja w tej sprawie już została podjęta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  

i Autostrad, zostanie ona na pewno jeszcze raz ponowiona. Rzeczywiście te światła 

są bardzo krótkie, ciężko jest wyjechać szczególnie w godzinach szczytu.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała, kiedy zostaną wyasfaltowane 

wysepki na ul. L. Piłsudskiego? 

Burmistrza Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że może jeszcze w tym 

tygodniu a Kierownik Henryk Piela to pilotuje cały czas. Burmistrz poinformował, 

że obecnie firmy, które wykonują usługi jest ich niewiele a po powodzi mają dużo 

zleconych usług. Regularnie dzwonią, wzywają i proszą aby te prace zostały 

dokończone, a termin dokończenia pracy nie jest już zakończony.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała, czy ul. Solskiego po remoncie 

została już odebrana czy jeszcze jest w trakcie?  

Radny Stanisław Góra, przed zapytaniem, podziękował Burmistrzowi za próbę 

podjęcia walki z zjawiskiem palenia śmieci, zwłaszcza plastiku. Radny zapytał  

w związku z tym tematem, czy nie można było by poprzez zebrania wiejskie  

w sołectwach jak i osiedli miasta przygotować krótkiego materiału wizualnego, 

gdzie wykazana była by  szkodliwość substancji ich bezpośrednie zagrożenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że 

jest to bardzo dobra i słuszna uwaga Radnego Stanisława Góry. Jeśli nie ma 

możliwości organizacyjnych kontrolowania tego, to przynajmniej można by 

przemówić do mieszkańców argumentami.  

Radny Mirosław Wiśniowski, zapytał co będzie w tym roku z ul. Leśną, dodając, 

że jest to ulica należąca do powiatu, jednak kilka miesięcy temu zostały dokonane 

ustalenia z częściowym remontem tej ulicy, gdzie ma być wykonana nakładka 



asfaltowa oraz chodnik. Radny poinformował, że nie zostało zrobione nic  

z poboczem, pytanie jakie skierował do Burmistrza brzmiało następująco: Czy 

wykonawca tego remontu, czeka na pierwszy śnieg i wtedy nic nie będzie robił, czy 

są jakieś inne powody, że zaniechano dalszych robót?  

Burmistrza Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że nie jest to pytanie do 

niego. W tej chwili powiat wykonuje dokumentacje na ul. Leśną i w dużej mierze 

dlatego, że urząd „naciskał”. Gmina złożyła deklarację, że zajmie się ul. Wiejską, 

zostało wszystko przygotowane, działania już są podejmowane z pracami na tej 

ulicy. Burmistrz dodał, że nie może odpowiadać za władze powiatu, proponował, 

aby radny Wiśniowski poszedł na jutrzejszą sesję Rady Powiatu, dowie się więcej 

na ten temat.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, nawiązał do 

zapytania radnego Adama Smołuchy, w sprawie napisu na murze kościelnym przy 

ul. Głowackiego. Poinformował, że na jednej z komisji padł wniosek, by wyznaczyć 

nagrodę za to, że ktoś wskaże sprawcę tego skandalicznego wybryku. Gmina 

wydała 100 tysięcy złotych na renowację tego obiektu i między innym tego muru. 

Skoro nie udało się ustalić sprawców, ponieważ byli w kapturach, należy 

wyznaczyć nagrodę, aby ich złapać i konkretnie ukarać za taki wybryk, ponieważ 

ponowna renowacja tego muru będzie kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych.  

Burmistrza Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że obecnie policja 

prowadzi dochodzenie, film obejrzał, w tym czasie nie było zapalonych świateł.  

W tej sprawie poproszono przedstawiciela konserwatora zabytków, aby oszacował 

wartość i prowadzą obecnie rozmowy, aby ponownie odnowić ten mur. Nie można 

mur odnowić bezpośrednio gmina, ponieważ mur jest objęty ochroną 

konserwatorską.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że 

mimo wszystko gmina powinna wyznaczyć nagrodę i ogłosić to publicznie.  

Radny Adam Smołucha, poinformował, że napis jest już co najmniej 3 tyg. nie 

sądził, że tak długo, ten napis tam będzie widniał. Codziennie mieszkańcy tamtędy 

przechodzą, młodzież, dzieci a te wulgaryzmy, które zostały napisane są bardzo 

gorszące, a to, że on tak długo widnieje jest przyczyną bezsilności wszystkich. 

Zasłanianie się procedurami, przedłużaniem sprawy, nie ma sensu, napis trzeba 

usunąć.  



Burmistrza Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że Radny Adam Smołucha jest 

lekarzem i wie, że pewne procedury obowiązują i trzeba ich przestrzegać. Nie może 

zrobić to byle jaka osoba, to musi wykonać osoba która ma uprawnienia 

konserwatorskie, rozmawiano z taką osobą, najwcześniejszy termin będzie mieć na 

początek listopada.  

Radny Adam Smołucha, dodał, że najlepszą propozycją było by zasłonięcie tego 

napisu i wtedy można było by czekać na postępowanie.  

Burmistrza Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że nikt nie próbuje zwlekać ani 

opóźniać tego przypadku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, skierował 

zapytanie do przedstawiciela policji, w sprawie sytuacji tzw. „dopalaczy”, o krótkie 

przedstawienie sytuacji.  

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku mł. insp. mgr Roman 

Gurgul, poinformował, iż w sobotę tj. 2.10.2010r. policjanci wraz  

z inspektorem sanitarnym przeprowadzili kontrolę w sklepie z „dopalaczami”, 

która mieści się w Brzesku, przy ul. Okocimskiej. Sklep ten był położony  

w bardzo dobrym miejscu otwarty do godziny 23:00. Funkcjonariusze 

zabezpieczyli wszystkie 348 opakowań z pochodnymi amfetaminy sprawdzane przy 

użyciu testera. Wszystkie środki, które były w sklepie zostały zarekwirowane, 

ponieważ zawierały substancje psychotropowe niedozwolone przez ustawę.  

W związku z tym sklep został zamknięty i zaplombowany przez pracownika 

sanepidu, dodał, że sklep jest monitorowany, czy pomimo zamknięciu nikt nie 

próbuje go otworzyć. Właścicielem sklepu z produktami kolekcjonerskimi, który 

był u nas prowadzony jest osoba która prowadzi również sklep z „dopalaczami”   

w Bochni. Gdyby policjanci nie mieli testera narkotykowego, to nie zabezpieczyli 

by wszystkich środków, które były w sklepie. W sprawie napisu na murze, cały 

czas prowadzone są czynności do wykrycia i ustalenia sprawcy. W tym czasie 

brakło oświetlenia na miejscu zdarzenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał  

w sprawie placu przy sklepie PSS „Społem” przy Szkole Podstawowej Nr 3, czy 

ten temat został skierowany do Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest 

właścicielem tego terenu, aby w przyszłorocznym budżecie została 

zmodernizowany i wyremontowany?  



Drugie pytanie skierowane do Burmistrza było w sprawie podwyżek dla 

personelu pomocniczego w jednostkach oświatowych. Jak wygląda ta sytuacja? 

Czy są w budżecie zagospodarowane środki oraz kiedy ewentualnie mogły by być 

wypłacone?  

 

Ad. 7 Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.- 

pytań brak.  

 

Ad. 8 Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.- pytań 

brak.  

 

Ad. 9.   Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 

ostatniej sesji.  

Sprawozdanie w wersji pisemnej radni otrzymali w materiałach na sesję. Czy ktoś 

ma pytania-pytań brak.  

 

Ad. 10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady 

Miejskiej za okres od ostatniej sesji.  

Pisemne sprawozdanie Burmistrza radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Pytań do sprawozdania brak. 

 

Ad. 11. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  

i Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.  

 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji: 

 Radny Mirosław Wiśniowski – Komisja Gospodarki Finansowej; 

 Radny Adam Smołucha – Komisja Statutowa;  

 Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji 

oraz Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych.  

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Radna podziękowała, członkom za pracę 

w komisji, której przewodniczyła.  

 Radna Maria Kądziołka – Komisja Rewizyjna;  



Radna Maria Kądziołka, podziękowała członkom komisji, którzy intensywnie 

pracowali w komisji rewizyjnej.  

 Radny Józef Kubas – Komisja Oświaty Kultury i Sportu; 

 Radna Apolonia Warzecha – Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej 

i Rodziny. 

 Radna Jadwiga Kramer - Społeczna Komisja Mieszkaniowa. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem, o plan 

zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta oraz o wykup terenu od 

Carlsberg w Jadownikach-czy jest cena wykupu?  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że mało sprzedał 

gruntów, podczas swojej kadencji. Do 2006 roku ceny gruntów były bardzo 

niskie, natomiast wzrost ceny był w 2006, a teraz obecnie ceny są 

ustabilizowane, a niektóre grunty kilkakrotnie wzrosły. Wykup gruntów od 

Browaru, jest trudną sprawą, ponieważ obecnie realizują mnóstwo inwestycji a 

pieniądze na zakup tych gruntów musiały być z własnych środków. Są to 

tereny pod budownictwo przemysłowe. Burmistrz dodał, że ostatnio był na 

spotkaniu  

z przedstawicielami browaru Carlsberg. Burmistrz zamierza kupić część 

gruntów, aby powstała tam droga, działania będą wspólne. Burmistrz 

zaproponował na spotkaniu, aby Carslberg rozważył partycypacje w kosztach,  

a jeśli nie to niech część gruntów przekażą gminie, na zasadzie porozumienia.  

Zostały uzbrojone strefy przemysłu na Pomianowskim Stoku, droga została 

wybudowana z własnych pieniędzy. Burmistrz poinformował, że przy zjeździe  

z autostrady w kierunku Szczurowej gmina ma własne grunty przeszło 40 ha, a 

jeśli powstanie tam zjazd z autostrady to automatycznie będziemy mieli grunty 

uruchomione i będą miały nawet lepszą lokalizację niż te w Jadownikach-

Rędzinach.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, dodał, że podoba mu się pomysł Pana 

Burmistrza, a za to co zostanie zainwestowane można otrzymać w ramach 

rekompensaty grunty, skoro nie chcą finansować ich uzbrojenia.  



 

Przewodniczący poinformował, że miał tego tematu nie poruszać, ale należy się 

przyjrzeć działaniom Prezesa MZGM Franciszka Mrzygłóda. Działania jego są 

wysoko nieetyczne, pomimo, że jest dobrym fachowcem w dziedzinie gospodarki 

nieruchomości. Dba o interes gminy, lecz sposób jego zachowania  

jest nie do przyjęcia. Uważa że należy wyciągnąć konsekwencje  

z takiej postawy.  

 

Radna Jadwiga Kramer, poprosiła, aby tą sprawę rozpatrzyć w ścisłym gronie  

i aby uniknąć takich zachowań.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że porosi Radę 

Nadzorczą, aby wyjaśniła ten temat.  

 

Ad. 12 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 

ustawy o samorządzie gminnym).  

Informacja w/w temacie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13 Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych 

osób zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy  

o samorządzie gminnym. 

Informacja w/w temacie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za  

I półrocze 2010r. – pytań brak. 

Głosowano: przy 15 radnych obecnych, głosowano jednogłośnie.  

Informacja została przyjęta.  

 

Ad. 15 Informacja nt. działań proekologicznych oraz Gminnej Gospodarki 

Odpadami. 



Radna Jadwiga Kramer, zapytała na tle podjętych wniosków podczas Komisji 

GKOŚiR, gdzie padł wniosek, do zarządców wielorodzinnych o umieszczenie 

sprzętu na drobny sprzęt elektroniczny, czy te wystąpienia były? 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela, poinformował, że   

wystąpili do MZGMU, oraz Spółdzielni Mieszkaniowej, obecnie trwają ustalenia 

z zarządcami tych obiektów a spółkami, którzy organizują wywóz śmieci.  

 

Radny Józef Kubas, zapytał, jak wygląda sytuacja budowy zakładu asfaltu 

przy ul. W. Witosa?  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela, obecnie trwa 

postępowanie, oczekują na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował, aby za pośrednictwem 

poczty jako druki bezadresowe rozpropagować ulotki dot. szkodliwości palenia 

plastiku.  

Rada Miejska przyjęła w/w informacje.  

 

Ad. 16 Informacja w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom. – pytań brak. Rada Miejska przyjęła informację.  

 

Ad. 17 Ocena stanu dróg gminnych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, podsumował, 

że podczas tej kadencji udało się wykonać bardzo dużo dróg, nawierzchni 

asfaltowych, chodników i parkingów. Podziękował za to przede wszystkim 

Burmistrzowi.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, również skierował podziękowania do 

radnych, ponieważ wspólnie podjęli działania, przybyło wiele chodników, 

parkingów i ten kierunek jest bardzo dobry, a co za tym idzie to poprawia się 

również stan bezpieczeństwa.  



Radna Jadwiga Kramer, podziękowała, iż po tylu latach aż przez dwie 

kadencje prosiła o naprawę chodnika przy ul. Browarnej od mostu, udało się to 

wykonać i ma spokojnie sumienie, ponieważ zostało to wykonane.  

 

Radny Stanisław Góra, poinformował, że rzeczywiście w gminie dużo zostało 

wykonanych dróg, a poprawia się systematycznie bezpieczeństwo na drogach. 

Radny przedstawił problem dotyczący dróg do pól, zapytał czy jest szansa aby 

Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki zwiększył  nakłady na te drogi, aby stan 

dróg dojazdowych poprawić.   

 

Radna Apolonia Warzecha, poinformowała, że stan dróg gminnych znacznie 

się poprawił. Radna podziękowała Burmistrzowi za wszystkie inwestycje  

a szczególnie za ul. Środkową w Jadownikach.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że rzeczywiście jest 

problem dojazdu do pól. Postarają się z własnych środków poszukać na ten cel. 

W sprawie zapytania Radnej Jadwigi Kramer, poinformował, że regularnie 

spotykają się z GDKiA , obecnie współpraca dobrze się układa, wiele rzeczy 

można wynegocjować.  

 

Radny Stanisław Milewski, poinformował, że jego miejscowość została trzy 

razy zalana, obecnie został wykonany piękny odcinek drogi, podniesiona do 

góry. Radny skierował podziękowanie dla Burmistrza Brzeska, oraz dla 

pracowników a szczególnie dla Kierownika Henryka Pieli, który doradził  

i pomógł w każdej sprawie.  

 

Radny Józef Kubas, dodał, że problem dróg to jest bardzo nośny temat  

w Polsce, ktokolwiek by rządził, to i tak nie dogodzi. Radny poruszył sprawę 

jakości chodników, wzdłuż ul. Solskiego w kierunku Biedronki. Chodnik ten 

jest źle wykonany oraz problemem jest również najeżdżające na chodniki 

samochody, lecz radny wyraził zadowolenie z ilości wykonanych chodników na 

terenie gminy.  



Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że starają się zwiększać 

ilości parkingów. Jest jeszcze kilka terenów, które można było by wykorzystać  

z przeznaczeniem miejsc parkingowych.  

 

Radna Jadwiga Kramer, podziękowała panu Kierownikowi Henrykowi Pieli za 

pracę jaką wykonuje dla gminy.   

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela, podziękował  

w imieniu pracowników, dodając, że w tym referacie jest bardzo mało osób  

a pracy przybywa ale muszą sobie dać radę.  

 

Radna Maria Kądziołka, podziękowała radnym za współpracę przez cały okres 

kadencji oraz przekazała podziękowania również dla referatu gospodarki 

komunalnej.  

 

Radna Mieczysława Klimek, podziękowała Kierownikowi Henrykowi Pieli za 

to, iż zawsze służył pomocą a sprawy zostały zawsze pozytywnie załatwione.  

 

Radny Tadeusz Ciurej, podziękował wszystkim za współpracę oraz za to, iż 

osiedle Słotwina ma przywrócony wygląd osiedla, głównie za ul. Solskiego, za 

przebudowę dworca pkp, za wykonany chodnik na ul. Kopernika a porosił 

radny o chodnik na ul. Kołłątaja.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że rzeczywiście ten 

rejon był troszkę zaniedbany, cieszy się, że ten rejon został zagospodarowany  

w tym roku: kanalizacja, sporo chodników, oraz trwający remont dworca pkp.  

 

Radny Leszek Klimek, dołączył się do wcześniejszych podziękowań ale głównie 

skierował wielkie podziękowania dla Pani Skarbnik Celiny Łanochy oraz dla 

Pani Marty z Biura Rady Miejskiej i jej koleżanki.  

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, podziękowała wszystkim, pomimo sporów 

jakie toczyli i problemów to gmina zyskała bardzo dużo.  



Rada Ewa Chmielarz, podziękowała w imieniu mieszkańców Mokrzysk, za  

4 lata, które były dużym wyzwaniem dla niej samej, starała się pomagać 

mieszkańcom ale bez Pana Burmistrza, bez radnych nie udało by się tyle 

zyskać. Podziękowanie również dla Pani Skarbnik, Naczelnika Dobranowskiego, 

Kierownika Henrykowi Pieli, Paniom z Biura Rady Miejskiej, które służyły 

pomocom i radom oraz dla wszystkich pozostałych pracowników urzędy.  

 

Radna Maria Kucia, podziękowała w imieniu własnych oraz mieszkańców 

osiedla Zielonka, za wszystkie dobra które otrzymali. Podziękowała za 

kanalizację, oraz liczy, że w przyszłym roku nowe przedszkole na Zielonce 

zostanie wybudowane. Radna podziękowała na ręce Burmistrza wszystkim 

wydziałom a szczególnie Naczelnikowi Dobranowskiemu oraz Kierownikowi 

Henrykowi Pieli.  

 

Radny Tadeusz Pasierb, dołączył się do wszystkich życzeń, oraz życzył aby 

zawsze tak wyglądała współpraca w przyszłości. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela, podziękował 

wszystkim radnym za pochwały jakie otrzymał on jak również cały jego referat.  

 

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, podziękował za wszystkie podziękowania 

jakie otrzymał, lecz również przeprosił, ponieważ jak się coś wykonuje to  

i jakieś błędy się popełnia, porosił o zrozumienie, że te błędy nie wynikają ze 

złośliwości czy specjalnego działania lecz są to zwykłe błędy ludzkie, które  

w pracy się zdarzają. Podziękował radnym za dobrą współpracę a szczególnie 

dla komisji merytorycznej tj. Komisji Gospodarki Komunalnej, gdzie najwięcej 

problemów było do rozwiązania, oraz jego dwóm podległym mu Referatom 

Gospodarce Komunalnej oraz Inwestycji.  

  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podziękował za współpracę z radymi, 

od kiedy objął stanowisko. Miał pewne obawy, lecz współpraca była dobra, 

cieszy się, że pod koniec kadencji kiedy często występuje rywalizacja, dzisiaj 



jest przykład tego, iż można ze sobą normalnie rozmawiać. Podziękował, za 

sukces jaki został osiągnięty wspólnie z radymi dla dobra mieszkańców gminy.  

 

Ad. 18. Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku.  

Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew 

Gładyś, poinformował, że radni otrzymali informację na temat działalności 

spółki. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka 

z o.o. jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Brzesku i powstało na podstawie Aktu Przekształcenia 

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 

Akt Notarialny rep. 1112/1999 z dnia 02.06.1999 r. 

Założycielem Spółki jest Związek Międzygminny do Spraw Wodociągów  

i Kanalizacji w Brzesku. 

Kapitał zakładowy w chwili utworzenia Spółki wynosił 10.749.000,00 zł, 

natomiast na dzień 31.12.2009 wynosi 27.531.500,00 zł i dzieli się na 55.063 

równych i nie podzielnych udziałów po 500,00 zł każdy. Udziałowcami Spółki 

są: 

 Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, który 

posiada 22.870 uprzywilejowanych udziałów, 

 Gmina Brzesko mająca 19.438 udziałów zwykłych, 

 Gmina Dębno, która ma 338 udziałów zwykłych, 

 Gmina Wojnicz mająca 9.016 udziałów zwykłych, 

 Gmina Zakliczyn mający 3.401 udziałów zwykłych. 

 

Podstawową działalnością Spółki jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność w zakresie 

zaopatrzenia w wodę stanowi 57 % sprzedaży ogółem, natomiast 

odprowadzania i oczyszczania ścieków 41 %. 

 

Woda dostarczana jest odbiorcom na terenie gmin: Brzesko, Dębno i Wojnicz. 

Na terenie objętym działalnością Spółka eksploatuje sieć wodociągową o 

długości: 

 sieć magistralna -   41,2 km ( dwie magistrale Ø 400 ), 



-   1,5 km ( magistrala Ø 300 Brzesko-Bochnia ), 

 sieć rozdzielcza - 360,6 km. 

Ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe, szczególnie po południowej 

stronie drogi E4, celem dostawy wody pod wymaganym ciśnieniem konieczne 

jest stosowanie na sieci wodociągowej przepompowni wody i hydroforni. Na 

magistrali wodociągowej w m. Sufczyn zlokalizowana jest przepompownia IIº, 

która przetłacza do zbiorników końcowych w Brzesku ok. 85% wody 

produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Łukanowicach, natomiast na 

sieci rozdzielczej - 22 hydrofornie, które zapewniają dostawę wody do odbiorców 

najwyżej położonych (dla części odbiorców woda przepompowywana jest aż 

czterokrotnie). 

Konieczność obsługi rozległej sieci wodociągowej przy niekorzystnym 

ukształtowaniu terenu znacznie podnosi jednostkowe koszty dostawy wody. 

  

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka prowadzi działalność 

na terenie gminy Brzesko i Wojnicz. Z terenu miasta Brzeska ścieki 

odprowadzane są na oczyszczalnię Browaru Carlsberg-Okocim S.A., natomiast 

z Jadownik i Sterkowca na oczyszczalnię Sterkowiec-Zajazie eksploatowaną 

przez RPWiK Brzesko. 

Od 2006 roku Spółka eksploatuje także przepompownię ścieków w Zakrzowie 

na którą dopływają ścieki z miasta Wojnicza. Docelowo przejmie ona ścieki  z 

pozostałej części gminy. Z przepompowni ścieki kierowane są na oczyszczalnię 

Tarnowskich Wodociągów. 

Za oczyszczenie 1 m3 ścieków z terenu Brzeska w ciągu ostatnich pięciu lat 

Spółka płaciła (ceny netto ): 

2005 r.       - 1,88 zł, 

2006 r.       - 1,88 zł, 

2007 r.       - 1,88 zł, 

2008 r.       - 1,91 zł. 

2009 r.       - 1.96 zł. 

W roku 2010 cena wynosi 2,04zł. 

 

Za oczyszczenie 1 m3 ścieków z terenu Gminy Wojnicz Spółka płaciła (netto): 



2008 r.       - 1,17 zł. 

2009 r.       - 1,21 zł. 

W roku 2010 cena wynosi 1,26 zł. 

 

Do tej kwoty dochodzą jeszcze koszty związane z utrzymaniem i obsługą 

urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę. Pomimo 

nieznacznego wzrostu cen za oczyszczanie ścieków z terenu Brzeska w okresie 

2005-2009 w odniesieniu do lat 2001-2004 (1,10, 1,45, 1,70, 1,88) nadal 

stanowią one znaczny udział w cenie płaconej przez odbiorcę usług. 

Na wielkość kosztów odprowadzenia i oczyszczenia ścieków coraz większy 

wpływ mają przekazywane na majątek Spółki przez gminy Brzesko i Wojnicz 

budowle kanalizacyjne. Powoduje to wzrost płaconego przez Spółkę podatku od 

nieruchomości a także konieczność utrzymania przekazanego majątku  

i gromadzenie środków na jego odtworzenie w przyszłości poprzez dokonywanie 

odpisów amortyzacyjnych. W latach 2006 - 2009 przekazano budowle 

kanalizacyjne i wodociągowe  na kwotę 36.521 tys. zł. 

Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych obejmuje: 

 sieć kanalizacji sanitarnej  - 130,1 km, 

 przepompownie główne  - 2 szt. (Brzesko ul. Solskiego, Wojnicz), 

 przepompownie lokalne  - 28 szt., 

 oczyszczalnię ścieków Sterkowiec-Zajazie. 

 

W roku 2009  w stosunku do roku ubiegłego Spółka odnotowała spadek usług 

w zakresie sprzedaży wody oraz usług odprowadzania ścieków. Przedstawia się 

to następująco: 

sprzedaż wody  

 ogółem     (-) 1,5 % 

 gospodarstwa domowe (wzrost)  (+) 0,1 % 

 pozostali odbiorcy    (-) 5,3 % 

usługi kanalizacyjne  

 ogółem     (-) 0,6 % 

 gospodarstwa domowe   (-) 0,7 % 



 pozostali odbiorcy    (-) 0,5 % 

 

Roczna sprzedaż wody wyniosła 1.820 tys. m3, natomiast ilość odprowadzonych 

ścieków 937 tys. m3. Spółka posiada 11.159 odbiorców, z których odbiorcy 

indywidualni stanowią 93% ( 10.426 odbiorców). Oprócz podstawowej 

działalności Spółka wykonuje w niewielkim zakresie przyłącza wodociągowe  

( 0,2 % całej sprzedaży ). W stosunku do roku ubiegłego wystąpił spadek w tej 

grupie usług o 0,2 %. Spółka prowadzi również w ramach usług  wywóz 

nieczystości ( 1,3 % całości sprzedaży ). 

 

Zatrudnienie na koniec roku 2009 w Spółce wynosiło 103 osób, z czego 63 % to 

mężczyźni a 37 % kobiety. Pracowników na stanowiskach umysłowych jest 30 ( 

z wyższym wykształceniem 13 ), a na stanowiskach robotniczych 73 osoby.  

W warunkach uciążliwych pracują 26 osoby.  

Średnia wiekowa personelu wynosi 46 lata. W zakresie wynagradzania  

i gratyfikacji Spółka stosuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który został 

wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 

30.06.1995 r. oraz protokoły dodatkowe do Układu: Nr 1, Nr 2 Nr 3 i Nr 4 

zarejestrowane odpowiednio w dniach: 12.03.1996 r., 31.10.2000 r., 

23.09.2001 r. oraz 27.06.2002 r. 

W roku 2009 jak i w latach wcześniejszych Spółka tworzyła odpis na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2009 odpis wyniósł kwotę 

115 tys. zł, a ogółem w roku 2009 na świadczenia pracownicze Spółka 

wydatkowała kwotę 837 tys. zł, w tym szkolenia stanowiły kwotę 13 tys. zł. 

Przejęty po byłym Przedsiębiorstwie majątek w większości jest 

wyeksploatowany i wymaga znacznych nakładów na remonty i modernizację. 

Wskaźnik zużycia rzeczowego majątku trwałego wynosi 35 %, a bez 

przekazanych w ostatnich latach w użytkowanie budowli kanalizacyjnych 

ponad 50 %. 

W okresie sprawozdawczym nakłady na modernizację i inwestycje wyniosły 

3.592 tys. zł, a na remonty 150 tys. zł. Łącznie w okresie swojej działalności tj. 

od 01.07.1999 r. Spółka na inwestycje i remonty wydała 15.788 tys. zł. 

 



W roku 2009 kontynuowano III Etap „Poprawy jakości produkcji wody na Stacji 

Uzdatniania Wody w Łukanowicach obejmujący modernizację filtrów 

pośpiesznych otwartych. Koszt modernizacji wyniesie 3.780.000,00 zł. 

Zakończenie prac planowane jest w maju 2010 roku.  

 

Ponadto w roku 2009 Spółka wykonała m.in.:  

Inwestycje 

 sieć wodociągowa  ogółem    - 516,7 tys. zł, 

w tym siłami własnymi              - 284,5 tys. zł, 

 sieć kanalizacyjna  ogółem    - 20,9 tys. zł, 

 

Remonty 

 sieć wodociągowa  ogółem    - 20,1 tys. zł, 

w tym siłami własnymi               - 15,0 tys. zł, 

 

Rok 2009 Spółka zakończyła stratą netto 487.668,92 zł. Do ujemnego wyniku 

przyczynił się spadek sprzedaży w grupie pozostałych podmiotów. Pomimo 

ujemnego wyniku  sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Wskaźniki płynności 

finansowej zarówno statycznej jak i dynamicznej są zadawalające. 

W roku sprawozdawczym w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego wystąpił wzrost należności, na koniec 2009 roku należności 

ogółem wyniosły 1.602 tys. zł ( wzrost o 9,7 %). Należności powyżej 3 miesięcy 

stanowiły kwotę 153 tys. zł tj. 9,6 % należności ogółem i w stosunku do roku 

ubiegłego zmniejszyły się o 40 %. W 2008 roku należności w tej grupie wynosiły 

254 tys. zł. Należności powyżej roku wynosiły 123 tys. zł., co stanowi 7,7 % 

należności ogółem, w roku ubiegłym wskaźnik ten wynosił 5,8 %. Należności w 

tej grupie nieznacznie wzrosły w porównaniu z  rokiem ubiegłym. 

Należności z tytułu dostaw i usług wyniosły 1.318 tys. zł. Do końca lutego br. z 

kwoty tej zostało uregulowane 965 tys. zł tj. 73,2 %. 

Wskaźnik szybkości obrotu należności w dniach poprawił się i wynosi 36, 

w poprzednim okresie sprawozdawczym 37 dni. 

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.434 tys. zł. 

Wszystkie zobowiązania do dnia sporządzenia sprawozdania zostały 



uregulowane w całości. 

W roku 2009 uległ także poprawie wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań z 14 

dni w 2008 roku do 10 dni w roku 2009 r. 

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychód w wysokości 14.261 

tys. zł, z czego przychód ze sprzedaży stanowi 94,6 %, a pozostałe przychody 

operacyjne 4,6 %, przychody finansowe 0,9 %. 

W celu osiągnięcia przychodów Spółka poniosła koszty ogółem w kwocie 14.749 

tys. zł. Rok obrotowy Spółka zakończyła stratą brutto 488 tys. zł. 

W najbliższym okresie sprawozdawczym Spółce nie zagraża utrata kontynuacji 

działalności. Ustalone na 2010 rok ceny za wodę i ścieki powinny pokryć 

ponoszone z tą działalnością koszty i wynik finansowy w 2010 roku jak również 

wskaźniki rentowności powinny ulec poprawie. Uwarunkowane to jest jednak 

brakiem dalszego spadku poboru wody przez podmioty gospodarcze. 

Ponieważ w roku 2010 Spółka rozpoczęła realizację inwestycji w ramach 

funduszu spójności, stanie przed koniecznością zaciągnięcia kredytu 

bankowego. Ponadto, biorąc pod uwagę, że w 2010 roku nakłady na inwestycje 

własne Spółki i modernizację wyniosą kwotę 3,353 tys. zł, możliwości płatnicze 

Spółki znacznie się zmniejszą. 

Dla zachowania płynności finansowej konieczne będzie uwzględnienie wzrostu 

taryf na 2011 rok i lata następne oraz wpłaty gotówkowe na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki przez Gminę Brzesko, na terenie której będą 

realizowane inwestycje w ramach funduszu spójności. 

 

Radny Józef Kubas, zapytał czy ma Prezes jakieś problemy zawodowe, które 

„spędzają panu sen z powiek”, dodał, że woda jest bardzo dobra, a ceny za 

wodę mogły by się trzymać.  

 

Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew 

Gładyś, modernizacja przepompowni na ul. Solskiego oraz IV etap modernizacji 

stacji uzdatniania wody, a są to bardzo kosztowne inwestycje.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że cały czas budują 

sieć wodociągową nie tylko w Porębie, wybudowano kilka odcinków we 



współpracy z RPWiK-iem, ul. Bagienna, ul. Wyspowa. Obecnie przymierzają się 

do budowy przy ul. Sikorskiego oraz ul. Oświecenia. Obecnie gmina jest 

skanalizowana na poziomie 50%, a jeszcze są sołectwa i sporo pracy przed 

gminą i spółką.  

 

Radna Jadwiga Kramer, zapytała na kiedy przewiduje prezes likwidację 

przepompowni przy ul. Browarnej, obiecuje już radnej ok. 6 lat jak  

w perspektywie ocenia ile jeszcze może zejść czasu.  

 

Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew 

Gładyś, dodał, że na przełomie roku 2010/2011 przygotują dokumentację  

z pozwoleniami.  

 

Radny Stanisław Milewski, poinformował, że podczas komisji uczestniczył na 

wizji lokalnej w Łukanowicach i wyraził, że jest dumny, z takiego wyglądy 

zakładu wraz z załogą. Pogratulował prezesowi takiego gospodarowania spółką.  

 

Radny Stanisław Góra, poinformował, że życzyłby wszystkim spółką, aby tak 

się modernizowały pod względem technicznym jak prezesa spółka.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, zapytał, jak będą kształtowały się stawki 

za wodę i ścieki?. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że wykonują wszystko, 

aby te podwyżki były minimalne, najwyżej o stopień inflacji.  

 

Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew 

Gładyś, będą dążyć do tego, aby w razie podwyżek nie były wielkie jak inflacja.  

 

Radny Tadeusz Pasierb, zapytał, czy kiedykolwiek jest szansa aby usługi na 

wodę i ścieki nie uległy zmianie i były stałe? 

 



Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew 

Gładyś, szanse są, im więcej ścieków tym stawka jest mniejsza, bardziej 

stabilna.  

Informacja została przyjęta.  

  

Ad. 19 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku z pracy 

Rady w okresie 2006-2010. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, za okres od 

listopada 2006 roku do dzisiejszego dnia spotkano się łącznie 62 razy, jeszcze 

jedno spotkanie będzie 11 listopada, zatem łącznie będzie 63 spotkań. Na 

posiedzeniach sesji, radni uchwalili dotychczas 415 uchwał, plus dzisiejsze 

uchwały, będzie ich w sumie 430 uchwał. Wydano oświadczenie w sprawie 

udzielenia pomocy „brzeskim pięcioraczkom”, opinię w sprawie dofinansowania 

opieki higieniczno-lekarskiej w placówkach dydaktyczno-oświatowych, opinię  

w sprawie łącznika zjazdu z autostrady, opinię ws. funkcjonowania Rady 

Nadzorczej BZK oraz MPK, podjęto apel w sprawie zmiany przepisów 

dotyczących wypłat odszkodowań spowodowanych przez zwierzynę leśną. 

Interpelacji zgłoszonych było 203, frekwencja radnych na poszczególnych 

komisjach oraz sesjach: nie będę odczytywał szczegółowo, ale nieobecności z 

reguły były z przyczyn obiektywnych. Na wszystkich sesjach byli obecni 

następujący radni: Maria Kądziołka, Jadwiga Kramer, Maria Kucia, Józef 

Chruściel, oraz z racji sprawowania przewodniczącego - Krzysztof Ojczyk.  

 

Głównymi tematami na sesjach były: uchwalanie i bieżące zmiany w budżecie 

gminy, udzielanie absolutorium z wykonania budżetu dla Burmistrza Brzeska, 

ocena i funkcjonowanie brzeskich spółek: MPEC, MPK, BZK, RPWiK, 

przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

dokonywano corocznej oceny funkcjonowania placówek oświatowych, 

przyjmowano bieżące i roczne funkcjonowanie BOSiR-u, przyjęto strategię 

rozwoju gminy na lata 2008-2015, przyjęto strategię polityki prorodzinnej i 

społecznej, oraz gminny system profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną. Na 

wielu posiedzeniach komisji dyskutowano o problemach budownictwa 



komunalnego i socjalnego. Uchwalono wieloletni program gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym, kontrolowano na bieżąco aktualnych stawek za 

wywóz nieczystości stałych i taryfach za wodę. Zajmowano się również 

współpracą z organizacjami pozarządowymi. Analizowano nauczanie języków 

obcych w szkołach i przedszkolach. Uchwalono i zmieniano regulaminy 

porządkowe gminy brzesko: Orlika, placów zabaw, regulaminy związane z 

placem targowym. Dokonywano szeregu zmian w statutach jednostek 

organizacyjnych. Opracowano system stref parkowania, pobierania opłat i 

zarządzania parkingami. W okresie kadencji często dokonywano oceny 

funkcjonowania Biura Promocji i współpracy z miastami partnerskimi. 

Oceniano również stan bezpieczeństwa gminy Brzesko, ze szczególnym 

uwzględnieniem placówek oświatowych z przedstawicielami Policji. Oceniano 

również stan dróg na posiedzeniach komisji oraz corocznie na sesjach. Dużą 

uwagę poświęcono w kwestiach wyposażeniach sołectw, wyglądu sanitarnego i 

estetycznego miasta z uwzględnieniem terenów zielonych. Na bieżąco 

sprawdzano jak są realizowane inwestycje szczególnie te, na które zostały 

przyznane dotacje. Rada Miejska rozpatrywała skargi na Burmistrza Brzeska, 

wszystkie były niezasadne. Procedury i prace urzędników zostały dobrze 

ocenione.  

 

Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbyła 59 

posiedzeń za okres kadencji, komisja ta przebyła również dużo komisji 

wyjazdowych, Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Promocji odbyła 46 

posiedzeń-duża część tych posiedzeń również była wyjazdowa, wyjść w teren. 

Komisja Gospodarki Finansowej odbyła posiedzeń 50, Komisja Rewizyjna 

odbyła 82 posiedzeń. Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny odbyła 38 

posiedzeń. Komisja Oświaty odbyła 48 posiedzeń, w tym wiele wyjazdowych 

zwłaszcza do szkół i przedszkoli. Wszystkim Przewodniczącym Komisji stałych 

złożył podziękowanie za pracę, szczególnie Pani Katarzynie Pacewicz – Pyrek i 

Radnej Marii Kądziołce, za czasem heroiczną pracę, której efekty są widoczne. 

Przewodniczący dodał, iż Rada miała dwa razy posiedzenia wyjazdowe w 

Szczepanowie w okresie majowym. W ten sposób chciał podkreślić miejsce i 

czas obchodzenia uroczystości odpustowych związanych ze św. Stanisławem ze 



Szczepanowa, Biskupem i Męczennikiem. Przewodniczący dodał, że żadne  

uchwały nie zostały zakwestionowane przez Nadzór Prawny Wojewody 

Małopolskiego. Ważnym wydarzeniem było również nadanie miastu patrona 

Św. Jakuba Starszego przez Stolicę Apostolską. Nadano również 9 tytułów 

honorowych. W trakcie kadencji odbyły się wybory uzupełniające na 

Burmistrza Brzeska. Przewodniczący podziękował wszystkim radnym, 

Burmistrzowi Brzeska, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi oraz wszystkim 

pracownikom za współpracę na rzecz lokalnego społeczeństwa. 

  

Ad. 20 Podjęcie uchwał w sprawach:  

 

1) Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko 

na rok 2010.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, 

że dużo środków zostaje przeznaczonych środków na BOSiR, zapytał jak 

wygląda sytuacja z nowym regulaminem organizacyjnym BOSIR, aby 

uruchomić kręgielnię i inne obiekty? 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest obecnie projekt 

nowej organizacji BOSiR-u, planowo od 1 stycznia 2011r. zostanie 

uruchomiony. W tej chwili są na etapie wypowiedzenia umowy przez kręgielnie, 

w niedługim czasie BOSiR będzie tym zarządzał.  

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, żeby przeznaczamy środki na zakup 

torów, zasugerowała, aby uzgodnić to z fachowcami ponieważ, przypuszczalnie 

nowy Dyrektor BOSiR-u jest laikiem w tych sprawach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował radną, iż porosił 

nowego Dyrektora aby zasięgnął informacji i zapoznał się, by dobrze 

wykorzystać środki na nowe tory na kręgielnie, by dobrze funkcjonowały.  

 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  



Głosowano: 17 za, 0 wstrzymujące; 0 przeciw. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr LXII/417/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 października 2010 roku  

W sprawie zmiany   Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010 . 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

2) zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 
września 2008 r.w sprawie współdziałania z Województwem Małopolskim  
w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg 

wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku 
ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz 

budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską   
i Okulickiego” oraz udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy rzeczowej; 
 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 19 radnych obecnych.  

 

Uchwała Nr LXII/418/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 października 2010 roku  

w zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 
września 2008 r.w sprawie współdziałania z Województwem Małopolskim  

w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków 
dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w 

Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji 
deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami 
Szczepanowską  i Okulickiego” oraz udzielenia Województwu 

Małopolskiemu pomocy rzeczowej. 
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

3) w sprawie zmiany uchwały Nr LX/410/2010 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 8 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Województwa Małopolskiego; 



Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. 

 

Uchwała Nr LXII/419/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LX/410/2010 Rady Miejskiej  

w Brzesku z dnia 8 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

4) zmiany uchwały Nr LX/409/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  
8 września 2010r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Brzeskiego; 
 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Józef 

Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 17 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LXII/420/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr LX/409/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

8 września 2010r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Brzeskiego 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

5) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta  

i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso. 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Józef 

Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie.  



Głosowano jednogłośnie przy 16 radnych obecnych 

Uchwała Nr LXII/421/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za 

inkaso. 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

6) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska  

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych 

Uchwała Nr LXII/422/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska. 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

7) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska.  

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Józef 

Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych 

Uchwała Nr LXII/423/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

8) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska.” 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że Firma Can-Pack, jest 

jedną z największych przedsiębiorstwa w Brzesku dającym pracę naszym 



mieszkańcom, zakład ten bardzo dynamicznie się rozwija, posiada swoje oddziały 

w kilkunastu krajach na terenie europy oraz świata. W ostatnim czasie firma ta 

działa na rzecz naszego miasta, ponieważ jest głównym sponsorem OKS Brzesko.  

 

Radny Stanisław Góra, dodał, że jako pracownik tej firmy stwierdził, że bardzo 

wiele firm, które firma Can-Pack „ciągnie” za sobą zapewniając im pracę.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał 

uzasadnienie do wniosku.  

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  

Józef Chruściel a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano przy 19 radnych obecnych, 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

Uchwała Nr LXII/424/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

9) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zwrócił uwagę, że 

paragraf 2 uchwały jest nielogiczny i przyjęcie go w tej formie spowoduje uchylenie 

uchwały. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że w paragrafie 2 jest błąd, złe 

sformułowanie, poprosił, aby przyjąć zmianę tego paragrafu jako autopoprawkę 

Burmistrza Brzeska o brzmieniu „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”.  

 

Projekt uchwały  z autopoprawką przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

w Brzesku Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk poddał go pod głosowanie.  



Głosowano jednogłośnie przy 19 radnych obecnych 

Uchwała Nr LXII/425/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

10) określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z.o.o  

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LXII/426/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego 

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

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

11) w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego 

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

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 18 radnych obecnych.  

Uchwała Nr LX/427/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego 

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

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 



12) Gminnego  programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Brzesko.  

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 19 radnych obecnych 

Uchwała Nr LXII/428/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie Gminnego  programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Brzesko 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

13) w sprawie nadania  nazw ulicom i osiedlom we wsi Bucze.  

Radny Stanisław Milewski, podziękował w imieniu własnym oraz mieszkańców 

Bucza, za to, iż jeszcze w tej kadencji zostało zaprojektowane ulice wsi Bucze. 

Radny podziękował za pracę na tym Naczelnikowi Józefowi Makuchowi.  

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 19 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LXII/429/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie nadania  nazw ulicom i osiedlom we wsi Bucze.  

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

14) w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 kwietnia 2010r.w sprawie zasad zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych członków  wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz 

kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane  

w pierwszej kolejności.  

Radna Jadwiga Kramer, odczytała paragraf 16, w którym następuje zmiana.  



Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano jednogłośnie przy 19 radnych obecnych. 

Uchwała Nr LXII/430/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28 kwietnia 2010r.w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

członków  wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru 

osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

15) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Brzeska.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił oraz przybliżył sprawę skargi pani 

J.S. Sekretarz stwierdził, iż wszelkie działania były podjęte w tym temacie, 

rozmowy również były prowadzone, jednym faktem jest, że nie zostało udzielonej 

odpowiedzi, pani J. S zostało przeproszona za ten fakt.  

 

Strona J. S odczytała pismo, jako reprezentant klatki 1, 2 os. Jagiełły.  

/pismo stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Radny Adam Smołucha, zapytał czy jest zagospodarowanie przestrzenne na  

os. Jagiełły?  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, powiadomił, że nie ma tam planu 

zagospodarowania przestrzennego, dodał, że przykład Pani J.S. jest przykładem 

źle stanowionego prawa w Polsce przez ustawodawcę.  

 

Radna Jadwiga Kramer, poinformowała, że droga postępowania była niewłaściwa. 

Radna była na zebraniu osiedlowym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku, temat 

jej jest znany, a to Zarząd Spółdzielni reprezentuje mieszkańców os. Jagiełły.  

 



Radny Adam Smołucha, poinformował, że nie zgadza się z Radną Jadwigą, 

ponieważ są to dwie różne sprawy, jest zdziwiony, że tak zostało rozstrzygnięte.  

 

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, zgodnie z obowiązującym prawem, 

powiadomiono wszystkie strony tego postępowania a strony postępowania 

ustalono zgodnie z wypisem z rejestru gruntu. Ta strona nie będąc stroną 

postępowania złożyła pismo do postępowania. Pismo to zostało rozpatrzone, czego 

dowodem są zapisy w decyzji administracyjnej. Argumenty zostały uwzględnione w 

tej decyzji. Obecnie z tej koncepcji wynika, że budynek ten będzie niższy niż ta 

stodoła, która obecnie stoi, więc nie powinny mieć miejsca te uciążliwości o 

których była mowa.  

 

Radna Maria Kądziołka, dwukrotnie komisja rewizyjna zajmowała się tą sprawą, 

na pierwszym posiedzeniu zapoznali się z pismem a na drugim posiedzeniu 

zaprosili stronę i trwały dyskusje. Radna dodała, że pierwszy wątek dotyczy 

postępowania administracyjnego do którego rada nie ma prawa się mieszać, drugi 

wątek to sama skarga. Dzisiaj rozpatrujemy tylko ten element, bezczynność. 

Niezręcznością pracowników było tylko to, że nie wysłali poinformowania, że nie są 

Państwo stronami postępowania i należy kierować pismo do Spółdzielni 

Mieszkaniowej ponieważ oni byli stronami w Państwa imieniu.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poradził Pani J. S aby napisali pismo do 

Spółdzielni Mieszkaniowej, z prośbą o powiadamianiu ich w toczącej się sprawie.  

 

Po dłuższej dyskusji i analizie odczytano projekt uchwały. 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Franciszek Brzyk a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk 

poddał go pod głosowanie.  

Głosowano przy 19 radnych obecnych: 17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące.  

Uchwała Nr LXII/431/2010 

Rady Miejskiej w Brzesku  

Z dnia 27 października 2010 roku  

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Brzeska 



/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Ad. 21 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Odpowiedzi dla radnych: 

Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie skyate-parku, zbierano w 2008 roku jaki 

koszt byłby budowy tego obiektu - jest to koszt 250 tysięcy złotych, zrezygnowano 

wtedy, ponieważ lepiej wyposażyć w gminne urządzenia sportowe, ponieważ 

użytkowników takiego parku jest niewiele. Kiedyś ten temat powróci, jeśli będą 

możliwości finansowe. W sprawie lampy na ul. Bujaka, zostanie to podjęte do 

przyszłorocznego budżetu.  

Lechowi Pikuła, w sprawie pomocy finansowej OSP Szczepanów, poinformował, że 

nie jest to tak, jak radny przedstawił, ponieważ tam jest potrzebny stan prawny tej 

jednostki. Burmistrz sytuację zna i temat rozpatrzy.  

 

Ewie Chmielarz, w sprawie wodociągu-będą się starać ten temat załatwić, 

etapowo uda się to wykonać. W tym roku, tam gdzie były wnioski i zgłoszenia 

środki zostały już przeznaczone. O dalszej sprawie radna uzyska pisemnie 

odpowiedź.  

 

Józefowi Kubasowi, prowadzone są rozmowy z Prezesem „Pss Społem”, jeśli 

będzie dobra wola z dwóch stron, to zostaną podjęte działania. Natomiast gmina 

nie może rozstrzygać wszystkich problemów za spółdzielnie mieszkaniową,  

a gmina często nie jest właścicielem gruntu. Ten temat będzie rozpatrywany.  

 

Adamowi Kwaśniakowi, w sprawie zatoki- jest pewien postęp, oczekują na piśmie 

od GDDKiA podania warunków technicznych. W sprawie tablicy Solidarności 

upamiętnienia osób, które zginęły pod Smoleńskiem. Tablica ta nie należy do 

gminy, lecz przy powstałym budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-

Bibliotecznego, zaprojektowane zostanie aleja katyńska, będą tam uwzględnione 

osoby z ziemi brzeskiej, które zginęły w 1940 r. w Katyniu. Po tym tragicznym 

wydarzeniu pod Smoleńskiem, zdecydowano, również, żeby upamiętnić osoby, 

które zginęły w tej tragedii. W sprawie sprzątania ul. Nowej- zostaną podjęte kroki 



w tej sprawie. W sprawie dokończenia asfaltowania ul. Nowej-prace zostaną już za 

kilka dni rozpoczęte.  

 

Józefowi Chruścielowi, w sprawie ul. Bocznej- podejmą działania, aby zapewnić 

bezpieczeństwo w tej części.  

 

Marii Kądziołka, w sprawie wiaty przystankowej-w tym roku limit na zakup wiat 

się skończył, uwzględnią to przy wymianie na przyszły roku, jeśli będą jakieś 

oszczędności to wykonają wymianie tej wiaty. W sprawie utrzymania czystości- 

zmotywują prezesa do działania, by była estetyka miasta większa, staramy się by 

miasto było czyste, aby było więcej zieleni.  W sprawie asfaltowania między 

blokami-poprosił Kierownika H. Pielę, jeśli jest to możliwe w tym roku aby to 

wykonać. W sprawie budynku Wydziału Edukacji, będzie trzeba w przyszłości 

pomyśleć nad tym, aby poszerzyć budynek urzędu -to rozwiązało by wiele 

problemów wiążących się z tym tematem. W sprawie interpelacji z poprzedniego 

posiedzenia są kontynuowane zwłaszcza sprawa synchronizacji świateł.  

 

Jadwidze Kramer, w sprawie zjazdu- działania są podejmowane, było spotkanie  

z GDDKiA uczestniczyli przedstawiciele z urzędu, wraz z parlamentarzystami aby 

ten temat rozstrzygnąć. Środki na dokumentacje były, obecnie dokumentacja jest  

w trakcie realizacji. Chcieliby aby zjazd powstał i zakończony były na drodze 

sądeckiej.  

 

Mirosławowi Wiśniowskiemu, w sprawie zjazdu ul. Leśniej, od wielu miesięcy 

Burmistrz zabiegał, aby ta droga była odremontowana. Deklarowano nawet udział 

własny przy budowie chodników. Ten tema został już rozpatrzony we wcześniejszej 

dyskusji.  

 

Mieczysławie Klimek, w sprawie nagrodzenia nauczycieli- są pewne formy.  

W tym roku zostały otrzymane nagrody od Burmistrza dla nauczycieli za 

wyjątkową pracę, są również nagrody od Dyrektorów szkół, jak również nagrody od 

Kuratora Oświaty-do tych nagród są typowani nauczyciele, którzy mają największe 

osiągnięcia.  



 

Adamowi Smołucha, w sprawie napisu na murze-ta sprawa była już omówiona 

wcześniej. W sprawie projektu „Diament”- ten program ruszył bardzo nie dawno 

w naszej gminie, przy szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Występuje tylko 

problem z różnymi przedmiotami, ponieważ brakuje nauczycieli, którzy chcą  

w tym programie uczestniczyć, nadal trwają nabory.  

 

Krzysztofowi Ojczykowi, w sprawie „dopalaczy”, Zastępca Komendanta 

odpowiedział na ten temat. W sprawie spółdzielni mieszkaniowej-działania zostaną 

podjęte. W sprawie podwyżki dla personelu oświaty-bardzo duże środki zostały  

w ostatnim czasie przekazane dla oświaty, a subwencja rządowa, która przyszła  

w ostatnim czasie jest mniejsza niż w ubiegłym roku. Co roku dokładają z budżetu 

kilka milionów dla oświaty.  

 

Ad. 22 Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. (brak)  

 

Ad. 23 Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady 

Gminy. (brak) 

 

Ad. 24 Wolne wnioski i zapytania.  

 

Radny Stanisław Góra, Radna Apolonia Warzecha, Radna Maria Kądziołka, 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Radny Józef Chruściel wyrazili 

podziękowanie dla Burmistrza Brzeska, Pani Skarbnik, oraz dla wszystkich 

pracowników urzędu za współpracę.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyraził podziękowanie dla wszystkich 

radnych z którymi współpracował, oraz sołtysom i przewodniczącym osiedli.  

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, podziękowała za współpracę w imieniu swoim 

oraz podziękowała swojemu zespołowi, za wykonanie bardzo żmudnej i ciężkiej 

pracy.  



Podziękowanie również złożyli na ręce Burmistrza Brzeska: Sołtys Marian Czarnik, 

Sołtys Jerzy Gawiak, Sołtys Józef Witek. Na zakończenie obrad Sołtys Anna 

Lubowiecka odczytała wiersz swojej twórczości i zarazem podziękowała wszystkim 

za współpracę.  

 

Ad. 25  Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zamknął 

obrady LXII sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Obrady trwały od godziny 1000 – 

1800. 

 

 
Protokołowała      
 
Joanna Szczepka 

 
             


