
P R O T O K Ó Ł  Nr  VIII/ 2011 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     27   kwietnia  2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom VIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Krzysztof Ojczyk.  

W sesji udział wzięło 21 radnych:  

1. Babicz Bogusław, 

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Chmielarz Ewa, 

5. Gawiak Jerzy, 

6. Góra Stanisław, 

7. Kądziołka Maria, 

8. Klimek Leszek, 

9. Knaga Edward, 

10. Kucia Maria,  

11. Kwaśniak Adam,  

12. Lubowiecka Anna, 

13. Mrówka Halina, 

14. Ojczyk Krzysztof, 

15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

16. Pasierb Tadeusz, 

17. Smołucha Adam 

18. Sproski Kazimierz, 

19. Strojny Paweł, 

20. Sorys Jarosław,  

21. Wyczesany Piotr. 

Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg. 

załączonych list obecności, oraz : 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

 

Ad. 1. 
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 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady VIII  Sesji 

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

zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych, a więc wymagana liczba 

radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 2. 

 Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad wraz 

z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym zapytał: Czy 

wszyscy Radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? uwag nie było - Przewodniczący 

stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo.  Następnie Przewodniczący zapytał 

radnych, czy są uwagi do przesłanego porządku obrad.  

Kierownik Wydziału UM w Brzesku Pan Henryk Piela, poprosił, aby zamienić kolejność podjęcia 

uchwał, uzasadniając tym, iż wykonawca Planu Gospodarkami Odpadami oraz Program 

Ochrony Środowiska przedstawi prezentacje. Została ona opracowana przez Pan Bzdak,              

w związku z czym Kierownik Wydziału poprosił o przesunięcie omawiania spraw,                             

i zaproponował,  aby kolejność była następująca:  

1) uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzesko 

na lata 2011-2014; 

2) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Brzesko  na 

lata 2011-2014; 

3) przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy 

Brzesko; 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, podał wniosek o przesunięcie 

kolejności punktów i  zmianę w porządku obrad pod głosowanie. Zmiana została przyjęta 

jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował, aby do porządku obrad dodać punkt 

„Wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą: ”Wytwórnia mas bitumicznych 

zlokalizowanej przy ul. Zydronia w Brzesku” jako punkt 4 w porządku obrad, poddał ten 

wniosek pod głosowanie: 

Głosowano: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 radny nie głosował.  Zmiana została 

przyjęta.  

Następnie Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Ojczyk  przedstawił porządek obrad  VIII 

sesji Rady Miejskiej w Brzesku, zwołanej na dzień 27 kwietnia 2011 roku wraz                   

z przyjętymi poprawkami: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej  w dniu 30.03.2011r.  
4. Wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą: ”Wytwórnia mas 

bitumicznych zlokalizowanej przy ul. Zydronia w Brzesku.”  
5. Interpelacje radnych. 
6. Zapytania radnych. 
7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
8. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy . 
9. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

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

sesji. 
11. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 
12. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 
13. Ocena stanu dróg gminnych. 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

4) zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 

stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko na lata 2011-2022; 

5) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; 

6) udzielenia pomocy  finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego; 

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

8) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 

Brzeska”; 

9) uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzesko 

na lata 2011-2014; 

10) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Brzesko  na lata 2011-2014; 

11) przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 

gminy Brzesko; 

12) wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

13) wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

14) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Brzesku; 

15) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice’; 

16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko - Dzielnica 

Przemysłowa”; 
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17) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej; 

18) 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; 

19) określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie 

wymienionych  w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela; 

20) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz 

oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Brzesko. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady  Gminy. 
18. Wolne wnioski i zapytania. 
19. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 lutego 2011r.  

o Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 marca 2011r.  był  wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego poprawek 

w związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 

jego przyjęcie – głosowano  21 za – jednogłośnie  - Protokół został 

przyjęty.  

 

Ad. 4.  Wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą: ”Wytwórnia 

mas bitumicznych zlokalizowanej przy ul. Zydronia 4 w Brzesku”. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt wypracowanej opinii oraz 

uzasadnienie. Poinformował, że mieszkańcy oczekują takiego ruchu, a opinia ta nie ma 

charakteru wiążącego lecz mając na względzie słuszne obawy mieszkańców Gminy Brzesko,  

a także liczne ich protesty wpływające do Rady i Urzędu Miejskiego w Brzesku w związku  

z planowaną inwestycją przedstawił uzasadnienie- Według opinii pani Małgorzata Pośniak  

z   Centralnego Instytutu Ochrony Zdrowia - taka działalność może   stanowić   zagrożenie   

dla   zdrowia   ludzi:   „Zawsze   w   naszych   badaniach   wykrywaliśmy węglowodory 

aromatyczne, które są sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze. Niektóre z nich są 

substancjami mutagennymi i też działającymi na rozrodczość. Nawet małe stężenia będą 

oddziały wały ma człowieka mieszkającego w pobliżu. Również wedle opinii profesora 
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Wojciecha Mniszka z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy: węglowodory aromatyczne 

emitowane przez wytwórnie mas bitumicznych zatrzymują się w nerkach, wątrobie, śledzionie 

(...). co prowadzi do mutacji DNA komórek w tych narządach i do raka. Wieloletnie badania 

wskazują na nierozerwalny związek między emisją węglowodorów, a wzmożonym 

występowaniem nowotworów. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE powodują też rozległe 

uszkodzenia układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego, szczególnie u dzieci.  

W konsekwencji taka działalność może oznaczać zagrożenie dla zdrowia mieszkańców naszej 

gminy poprzez emisje do atmosfery szkodliwych substancji chemicznych, w tym m.in. 

węglowodorów aromatycznych, siarkowodoru czy benzopirenów oraz wiele innych 

uciążliwości. 

 

Radny Adam Smołucha, zapytał czy to uzasadnienie, jest związane z tą inwestycją, czy to są 

cytaty wyciągnięte z jakiś innych źródeł?  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że to są opinie, które mają zastosowanie 

uzasadniające przeciwko innym wytwórniom, które miały powstawać w Polsce. Zaczerpnięte są 

na okoliczność protestów w innych miastach. 

Radny Adam Smołucha, stwierdził, że nie ma wątpliwości co do opinii, lecz do uzasadnienia. 

W związku z tym zapytał czy musi być to uzasadnienie?. 

Sekretarz Stanisław Sułek, poinformował, że uzasadnienie nie ma większego znaczenia nie 

musi ona być, a opinia jest zgodna.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, przedstawił opinię i poddał ją pod głosowanie: 

Głosowano: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 radny nie zabrał udziału w głosowaniu.  

Opinia Nr VIII/1/2011 Rady Miejskiej w Brzesku  

w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą: ”Wytwórnia mas bitumicznych 

zlokalizowanej przy ul. Zydronia w Brzesku.” 

Opinia została podjęta przy 18 radnych obecnych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5.  Interpelacje radnych.  

Interpelacje zgłosili:  

Radna Anna Lubowiecka, dotyczy przygotowanych propozycji nakładek asfaltowych                

i remontów chodników w 2011 roku w Gminie Brzesko. Propozycja, dotycząca szczególnie 

nakładek asfaltowych, wydaje się być inną niż dotychczas i nie ukrywam, że bardzo zaskakującą. 

Do tej pory nakładki asfaltowe były wykonywane w każdej miejscowości po uprzednim 

zgłoszeniu wniosków przez Rady Sołeckie. Remont zaproponowanej przez Radę Sołecką wsi 

Szczepanów ul. Źródlanej w związku z przerwaniem prac przy budowie autostrady nie może być 

wykonany, co zrozumiałe, natomiast pominięcie Szczepanowa w planach i brak w związku z tym 

jakiejkolwiek informacji jest dla mnie niezrozumiały. Informuję, iż na terenie Sołectwa 

Szczepanów istnieją przynajmniej cztery drogi, które należałoby wyremontować metodą 



 6 

nakładek asfaltowych, a dotyczy to w pierwszej kolejności ul. Łukowej. Na ulicy, której długość 

wynosi niewiele ponad 200 m. jedynie na długości kilkudziesięciu metrów (do posesji Pani 

Kazimiery Witek) stan nawierzchni jest dobry, natomiast pozostała część wymaga gruntownego 

remontu. Po wykonanym przed laty nakropieniu emulsją asfaltową nie ma dzisiaj śladu,               

a piaszczysta droga, szczególnie w okresie letnim jest niezwykle uciążliwa dla mieszkańców. 

Pragnę również zwrócić uwagę, iż w ubiegłym roku po powodzi przebudowane zostało tam 

odwodnienie i przepust z uwagi na konieczność dojazdu do posesji został jedynie zasypany 

ziemią, a wymaga wzmocnienia i utwardzenia. Z ulicy tej korzystają mieszkańcy podążający na 

ul. Podlesie i w kierunku Sterkowca. Tu jest bezpieczniej z uwagi na intensywny ruch ciężkiego 

transportu i brak chodnika w sąsiedztwie Firmy MAY-MAT. W związku z powyższym wnoszę  

o przeanalizowanie propozycji przygotowanych na 2011 rok i uwzględnienie potrzeb Sołectwa 

Szczepanów.  

Radny Franciszek Brzyk - w związku z informacją przedstawioną na ostatnim posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Finansowej w dniu 18 kwietnia b.r. w sprawie realizacji zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja domów ludowych” zwracam się z wnioskiem                 

o wyjaśnienie następujących spraw: Kto i dlaczego podjął decyzję o zmianie zapisu przyjętego      

w budżecie i przeznaczeniu całej kwoty na realizację modernizacji tylko Domu Ludowego              

w Jadownikach? W jakiej wysokości Gmina przewidywała pozyskać środki na realizację tego 

zadania w ramach LGD, czy wniosek w tej sprawie jest już przygotowany, bądź złożony, jeżeli tak 

to w ramach jakiego działania? Jaka jest gwarancja, wydatkowania środków na ten cel                  

w przyszłym roku ( z budżetu) oraz pozyskania również środków zewnętrznych? 

 

Ad. 6 Zapytania radnych. 

Radny Krzysztof Bogusz, w sprawie przygotowania szkół na przyjęcie dzieci                  

6 letnich. Zwracam się z prośbą o informacje dotyczące stopnia przygotowania placówek 

szkolnych na terenie Gminy Brzesko do przyjęcia dzieci 6 letnich od roku szkolnego 2011/2012. 

Proszę również o informację, czy: - Gmina Brzesko jako organ prowadzący przygotowuje się do 

udziału w programie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III 

szkół podstawowych” - oraz czy przedstawiciele szkół lub Wydziału Edukacji wezmą udział          

w konferencji "Nowoczesne technologie w szkole" organizowanej w maju w Krakowie. 

Ponadto Radny złożył wniosek w sprawie uporządkowania plakatów wyborczych. 

W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu uprzątnięcie 

plakatów wyborczych z kampanii samorządowej 2010. Pomimo, że od wyborów minęło                 

5 miesiące na terenie miasta, osiedli i sołectw można znaleźć liczne ślady kampanii wyborczej. 

Zniszczone plakaty wiszą na słupach i komorach trafo. Nie wpływa to pozytywnie na estetykę 

naszych miejscowości. 

Wniosek w sprawie utrzymania czystości. 
W trakcie poprzedniej sesji zwracałem się z prośbą o skierowanie odpowiednich służb celem 

uprzątnięcia śmieci zalegających m.in.: w Sterkowcu ul. Za Torem – na całej długości. 
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W między czasie Urząd Miejski w Brzesku wspólnie z sołtysami poszczególnych oraz głównie 

młodzieżą szkół podstawowych w ramach Światowego Dnia Ziemi uprzątnął część śmieci jakie 

zalegały po zimie w przydrożnych rowach. 

Niemniej jednak w wyniku własnych obserwacji zwracam się prośbą, aby prace związane              

z utrzymaniem na terenie Gminy Brzesko wykonywały w głównej mierze odpowiednie służby. 

Dlatego też wnioskuję o zorganizowanie co najmniej 2 razy w roku systematycznego sprzątania 

poszczególnych miejscowości w naszej Gminie. Wniosek swój motywuję tym, że większość 

śmieci zebranych w trakcie Dnia Ziemi to odpady niebezpieczne ze względno sanitarnych i nie 

powinna z nimi mieć kontaktu młodzież szkolna. 

Radny Franciszek Brzyk, Kiedy i w jaki sposób zostanie rozstrzygnięta sprawa wypłaty 

waloryzacji oraz premii dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych Gminy 

Brzesko. W świetle obowiązujących unormowań prawnych brak środków na ich wypłatę               

w   planach finansowych jednostek nie chroni dyrektorów przed ewentualnymi roszczeniami ze 

strony pracowników. Jaka została przyjęta procedura w sprawie arkusza organizacyjnego SP       

w Sterkowcu oraz szkoły filialnej w Wokowicach. Dyrektorzy szkół zgodnie z kalendarzem 

organizacyjnym do końca kwietnia przygotowują arkusze na kolejny rok szkolny, czy zmiany 

przewidywane w uchwale intencyjnej z 28 lutego b.r. zostaną ujęte w projekcie, który może 

stanowić podstawę do ewentualnych sporów pracowniczych? 

 

Radny Adam Smołucha, zapytał, o nagrywanie dzisiejszych obrad, kto jest inicjatorem tego? 

Czy to jest stały element? 

Pani, która nagrywała przebieg obrad, odpowiedziała, że jest z portalu „mojebrzesko.” 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że nie jest to zabronione, 

posiedzenia są jawne. Ponadto poinformował, że przyszła opinia od Wojewody Małopolskiego, 

Nadzoru Prawnego w sprawie szkoły w Wokowicach, w której organ nadzoru nie dopatrzył się 

uchybień w procedurze oraz w uchwale  i dość szeroko przedstawił swoje stanowisko.  

 

Ad. 7.  Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, poinformował, że z prasy dowiedział się, iż odbyło się 

spotkanie władz Gminy Borzęcin ze Starostwem na temat wyprowadzenia ciężkiego transportu 

ze żwirowni poza Gminę Borzęcin. Ustalono na tym spotkaniu, bez przedstawicieli naszej gminy, 

że ruch zostanie skierowany przez Wokowice do trasy A4. Niech nas Gmina Borzęcin nie 

uszczęśliwia na siłę ciężkim transportem, bo już dość mamy drogi zniszczone. Proszę, aby Pan 

Burmistrz zadziałał w tej sytuacji.  

 

Sołtys Okocimia Wit Zydroń, na początku swojej wypowiedzi chciałbym zapytać  

o dokończenie częściowego remontu ulic: Klęczany, Zagrody, które zostały zniszczone przez 
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osuwiska powodziowe z ubiegłego roku. Te odcinki są przejezdne, lecz stan i nawierzchnia dalej 

się psują z powodu wody opadowej. Aby dotychczas wykonana praca i wydane pieniądze na 

zabezpieczenie osuwisk nie poszły na marne. Drugie pytanie dot. wykonania wjazdu                        

i utwardzenia części działki gminnej na parkowanie samochodów osobowych stojących na ul. G. 

Okocimskich naprzeciw Kościoła Parafialnego w Okocimiu, które niosą niebezpieczeństwo          

w ruchu drogowym. Największe zagrożenia występują w święta, niedziele, gdy są śluby, 

pogrzeby, a także różne imprezy masowe (piknik rodzinny). Po odbyciu wizji lokalnej Komisji 

Gospodarki Komunalnej w dniu 14 marca br. komisja podjęła wniosek na wykonanie parkingu -

utwardzenia szlaką. 16 kwietnia w Światowym Dniu Ziemi akcja zbierania śmieci, w której 

uczestniczyły dzieci, młodzież oraz dorośli mimo to nasza miejscowość nie została dobrze 

posprzątana ponieważ pozostały do zbierania kręgi przepustowe po budowie szkolnego boiska 

sportowego oraz krawężniki leżące kilka lat na poboczu ul. Klęczany przy posesji Pani Klimas. 

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich zgłaszali o ich usunięcie lub ułożenie.  

 

Sołtys Bucza Stanisław Milewski, poinformował, że jakoś gmina poradziła sobie już  

z drogami, zapytał dlaczego na obradach sesji nie ma przedstawiciela powiatu - niech powiat      

w końcu zabierze się za remonty dróg. Nic nie robią. Dawniej jak był Wicestarostą Pan Pacura, 

to jakoś współpracowało. Niech Pan Wołczyński zajmie się naprawą dróg.  

 

Sołtys Sterkowca Józef Witek, poruszył sprawę jaką spełniać będzie rolę przepust wjazdu 

na autostradę ul. Promiennej w kierunku drogi na Szczepanów i Wokowice, mieszkańcy się 

oddzielają siatkami przed dzikami - miejscowość będzie oddzielona. Drugą sprawą jaką poruszył 

jest sprawa motocrossowców - w ostatni weekend urządzili sobie jazdę w lesie Szczepanowskim, 

jest bardzo głośno, mieszkańcy się skarżą. Poprosił, aby umieścić jakieś tablice informacyjne, 

aby zająć się tą sprawą.  

 

Radny Jarosław Sorys, zapytał czy można było by zorganizować spotkanie przedstawicieli 

rady sołeckiej z przedstawicielami Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

chcielibyśmy się dowiedzieć o zakresie prac konserwacyjnych, zapobiegającym podtopieniom 

naszej miejscowości. Drugą sprawą jaką poruszył jest zainstalowanie koszy na śmieci na 

Bocheńcu w obrębie kościółka.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zwrócił uwagę na zapytanie radnego Jarosława 

Sorysa w sprawie zorganizowania spotkania z MZMiUW, uważa że jest to bardzo dobry pomysł. 

Koryta rzek są bardzo zanieczyszczone. Zaproponował aby zaprosić Dyrektora MZMiUW na 

najbliższe obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wielokrotnie sprawy zostają zgłaszane w sprawie 

nieczystości koryt rzek, zarówno pisemnie jak i osobiście były zgłaszane. W niedalekim czasie 
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był przedstawiciel z Oddziału Brzeskiego MZMiUW w związku z zbliżającą się wiosną. Wyraził 

prośbę, aby sołtysi bezpośrednio zgłaszali do niego lub do pracowników występujące problemy, 

będą nie bieżąco działać.  

 

Ad. 8.  Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

Brak obecności członków MRG.  

 

Ad.9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji: 

 Radny Adam Kwaśniak  – Komisja Prawa, Porządku Publicznego  i Promocji; 

Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych;  

 Radny Adam  Smołucha  -  Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny; 

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa; 

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Radny Stanisław Góra  – Komisja Gospodarki Finansowej; 

 Radny Leszek Klimek  – Komisja Rewizyjna. 

 

Ad. 10.  Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej  

sesji. 

Materiały zostały radnym doręczone na piśmie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy są pytania do sprawozdania? 

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała pod jakim adresem będzie Regionalne 

Centrum Kulturalno-Biblioteczne, ponieważ nie ma jeszcze żadnego. Na ostatniej Komisji 

Rewizyjnej podjęty został wniosek, propozycja, aby skwer na którym znajduje się RCKB 

nosił nazwę  ”Skwer Pamięci i Tradycji” godzące wszystkie opcje, poglądy itp. czy będzie 

formalne nadanie nazwy? Drugie pytanie w sprawie budowy sali gimnastycznej przy 

szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku, jak długo będzie trwała ta inwestycja? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poprosił Burmistrza o przybliżenie 

informacji w sprawie spotkania na temat drogi Muszyna - Nowy Sącz.  

 

Radny Adam Smołucha, zapytał w sprawie pierwszej oceny zmian systemu parkowania, czy 

Pan Burmistrz ma jakąś wiedzę na ten tema? Drugie moje pytanie, kiedy na ul. Środkową  

w Jadownikach będzie wyłoniony będzie wykonawca? 
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Radna Halina Mrówka, zapytała w związku z przeniesieniem biblioteki na Osiedlu Słotwina 

do RCKB, czy nastąpi to przeniesienie, skoro dworzec PKP jest modernizowany, można by było 

przenieść do tego obiektu.  

 

Radny Krzysztof Bogusz, jakie będzie opóźnienie budowy sieci wodociągowej? Drugie 

zapytanie było, czy można było by uzyskać zestawienie wpływów od kwietnia 2010r. do kwietnia 

2011r. wpływy i koszty funkcjonowania parkingów miejskich.  

 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, myślę, że po 2-ch tygodniach parkowania trudno 

prosić o takie zestawienie.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeśli chodzi o wpływy, wykonamy takie 

zestawienie, ale musi objąć jakiś odcinek czasu, aby mógł być obiektywny. Poproszę Dyrektora 

BOSiR-u, aby wykonał po jakimś czasie takie sprawozdanie z funkcjonowania parkingów.  

W sprawie wodociągu - mamy problem z wykonawcą, cały czas rozmawiamy. 

Najprawdopodobniej ten wykonawca nie będzie w stanie dalej tej inwestycji realizować  

i będziemy musieli wyłonić nowego wykonawcę, zatem będzie kilkumiesięczne opóźnienie.  

W sprawie biblioteki - utrzymanie RCKB będzie dość kosztowne i wzrost kosztów utrzymania 

bibliotek będzie znacznie większy. Stanęliśmy na takim stanowisku, że będzie sensowne, aby 

przenieść niektóre filialne biblioteki do RCKB. Na nowym dworcu PKP będziemy chcieli wynająć 

pomieszczenia na pewno na świetlicę dla Zarządu Osiedla, jest to możliwe do zrealizowania, lecz 

zależy dużo od kosztów utrzymania. W spawie ul. Środkowej - myślę, że w niedługim czasie te 

prace będą na tej ulicy wykonane. W sprawie budowy hali - jest problem z wykonawcą można 

powiedzieć, że to zadanie przerosło wykonawcę. Nie jest w stanie wykonać tego zadania, 

będziemy musieli poszukać nowego wykonawcę. Nie korzystamy z żadnych funduszy unijnych, 

to zadanie wykonujemy z własnych środków, może się ono opóźnić do roku czasu. W sprawie 

nazwy RCKB proszę, abyście Państwo jeszcze przedyskutowali wspólnie nad tym, aby 

wypracować wspólną nazwę, która będzie nasz wszystkich satysfakcjonowała. W sprawie 

spotkania w Nowym Sączu - dotyczyła projektu który już powstał kilka lat temu dot. 

modernizacji drogi z Brzeska do N. Sącza w kierunku Słowacji. Takie porozumienie było już 

kiedyś podpisane, teraz podpisaliśmy ponowne nowe porozumienie między Województwem 

Małopolskim, Powiatami i Gminami. Samorządy lokalne nie będą ponosiły żadnych środków, 

poniesie je Wojewódzko Małopolskie - jest to przedsięwzięcie na przyszłość, na kilka lat, ale 

niezwykle istotnie, ponieważ będzie to droga ekspresowa.  

 

Ad.11. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 
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Ad. 12 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że temat ten został przedstawiany 

i omawiany na komisjach RM, zatem zapytał czy są pytania na powyższy punkt. 

 

Radny Bogusław Babicz, zapytał o teren przy ul. Czarnowiejskiej przy skrzyżowaniu  

z ul. Jasną, a wjazdem na cmentarz. Jest tam działka, która jest w bardzo złym stanie i bardzo 

szpeci wizerunek osiedla. Radny poprosił, aby zająć się tym tematem, ustalić kto jest 

właścicielem. Kolejną sprawą o którą zapytał radny, dot. w którym miejscu posadzono wiśnie 

kuliste przy ul. Czarnowiejskiej?  

Radny Adam Smołucha, zapytał w sprawie dzikich wysypisk. Czy inspektorat w sposób 

strategiczny zajmuje się tą sprawą, czy są wyznaczone do tego osoby, jest jakiś monitoring, gdzie 

one występują? 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał o stan regulaminów w parkach. Głównie  

o regulamin w Ogródku Jordanowskim, stwierdził że powinny być widoczne dla mieszkańców i 

winny się znaleźć we wszystkich innych pozostałych parkach.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela, odpowiedział kolejno:  

Radnemu Bogusławowi Babiczowi- pracownicy rozeznają sprawę, zostanie wystosowane pismo 

do właściciela. W sprawie sadzonek wiśni, zostały one posadzone od Placu Kazimierza, aż do ul. 

Brzezowieckiej. Wcześniej były już sadzone, lecz poprzez wandalizm, zostały zniszczone                

i nasadziliśmy w brakujące miejsca.  

Radnemu Adamowi Smolucha - w sprawie wysypisk. To jest temat, z którym jeszcze żadna 

gmina nie poradziła sobie z tym, że my staramy się działać poprzez edukację, od 10 lat 

organizujemy konkurs. Monitorujemy od lat ten problem. Dwa razy w roku organizujemy akcje: 

sprzątanie gminy, dzień ziemi. Chcielibyśmy, aby radni w jak największym stopniu angażowali 

swoje społeczeństwo, środowisko w sprzątaniu. Już w tym roku wydaliśmy 20 tysięcy złotych na 

sprzątanie wiosenne jak również dzikich wysypisk. Uzbierano ponad 400 worków ze śmieciami-

utylizacja tych odpadów wynosi ok. 6 tysięcy złotych. Generalnie zajmuje się w wydziale: 

edukacją, konkursami Pani Małgorzata Młynarczyk.  

Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Ojczykowi - były zamieszczane regulaminy w parku, lecz 

nie jestem pewny, czy obecnie dalej są, sprawdzimy, zweryfikujemy, jeśli nie będą to zostaną 

zamontowane.  

 

Radny Bogusław Babicz, zapytał kiedy będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych?. 
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Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela, odpowiedział, że na 

przełomie czerwca i lipca. Cały czas dyskutowana jest w sejmie nowa ustawa o utrzymaniu 

czystości w gminie, mały być wprowadzone duże zmiany.  

 

Radny Adam Smołucha, czy Wydział Środowiska wystąpił o nałożenie kary finansowej na 

instytucję osoby fizycznej związaną z wykroczeniami?. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela, temat kar jest bardzo 

szeroki, jeżeli chodzi o ochronę przyrody na przestrzeni lat 2006-2010 kary wyniosły 140 tysięcy 

złotych, w kwestii przyrody w naszej gminie.  

 

 

Ad.13. Ocena stanu dróg gminnych. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że temat ten został omówiony 

praktycznie na wszystkich komisjach merytorycznych RM.  

Pytania: Przewodniczący zapytał o dojazd do hali przy PSP w Okocimiu, poprosił o utwardzenie 

tej drogi, ponieważ dzieci i inne osoby korzystające z sali chodzą po błocie po opadach deszczu 

idąc do sali gimnastycznej. Chodzi mu m.in. o to, aby w przyszłości nie pojawiły się głosy, że 

poprzez zaniedbania zniszczyło się ten obiekt. 

 

Radna Halina Mrówka podziękowała za obecne remonty na ul. Świerkowej. Zapytała 

również o próg zwalniający na tej ulicy, ponieważ jest tam bardzo niebezpiecznie.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest bardzo skomplikowana 

procedura w sprawie progów zwalniających, są pewne wymogi. Zostanie to sprawdzone jaka jest 

możliwość zamontowania w tym miejscu. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Henryk Piela, wyjaśnił procedurę  

w sprawie progów zwalniających.  

 

Radna Anna Lubowiecka,  zapytała czy zniknie próg zwalniający na os. Na Wzgórzu  

w Szczepanowie. Mieszkańcy domagają się tego, ponieważ jest to bardzo uciążliwe w tym 

miejscu.  

 

Sołtys Marian Czarnik, zapytał o sprawę dróg gminnych, które przekazane są wykonawcą 

autostrady. W Wokowicach jest droga, która jest bardzo zniszczona przez budowę, czy 

przewiduje się poprawę stanu tej drogi? 
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił omówił sprawę dróg użyczonych pod 

budowę autostrady.  

 

Rada Miejska w Brzesku przyjęła do wiadomości: „Ocenę stanu sanitarnego  

i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych” 

oraz „Ocenę stanu dróg gminnych.” 

 

Przerwa w obradach. 

Od 12:15 do 12:45 

 

Ad.14. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

1) w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia      

26 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

na lata 2011-2022. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty  15 za, jednogłośnie 

jak niżej  /15 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia               

26 stycznia 2011r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na 

lata 2011-2022 /stanowi załącznik do protokołu/. 

 

2) UCHWAŁA NR VIII/39/2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

zasad ich zbywania i wykupu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka  przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

20 za, jednogłośnie, jak niżej  /przy 20radnych obecnych na sali/: 

Pan Michał Schab starszy analityk JST z firmy Inwest Consulting przedstawił 

zaprezentował zasadę emisji obligacji komunalnych.  

Radny Adam Smołucha, zapytał czy uchwała była opiniowana przez komisję finansową?  
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Radny Stanisław Góra, odpowiedział, że była opiniowana i jest to zapisane w protokole  

z komisji.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka  przedstawiła 

treść projektu uchwały.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zaproponował, aby w § 4 

ust. 1 zmienić zapis ; „Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, 

WIBOR 3M lub WIBOR 1M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu 

odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.” uzasadniając to tym, iż może to być tańsze 

o ok. 0,5% dla Gminy.  

Pan Michał Schab,  poinformował, że można zmienić i nie widzi problemów, aby dodać inne 

stawki WIBOR.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, dodała, że przy tej 

zmianie należy również zmienić jeden zapis mianowicie: § 6; ust. 4 „Upoważnia się 

Burmistrza Brzeska do negocjacji i wyboru stawki WIBOR, o którym mowa             

w § 4 ust. 1.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie w/w 
poprawki.  
 
Rada przyjęła poprawkę jednogłośnie przy 20 radnych obecnych na sali.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka  przedstawiła 

treść projektu uchwały wraz z poprawkami, a następnie Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

20 za, jednogłośnie, jak niżej  /przy 20radnych obecnych na sali/:  

 
 

UCHWAŁA NR VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia                

26 stycznia 2011r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania i wykupu.  /stanowi załącznik do protokołu/. 

 
3) w sprawie udzielenia pomocy  finansowej na rzecz Województwa 
Małopolskiego;   -Uwag brak.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka  przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

20 za, jednogłośnie /przy 20 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR VIII/40/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
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w sprawie udzielenia pomocy  finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego 

/stanowi załącznik do protokołu/ 
 
 
4) w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”; 
 
- Uwag brak 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

20 za, jednogłośnie jak niżej /przy 20 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR VIII/41/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

 

5) w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 

Brzeska” - uwag brak. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty  21 za, jednogłośnie 

jak niżej /przy 21 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 27 kwietnia 2011 roku 

w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 

Brzeska” 

 /stanowi załącznik do protokołu/. 

 

6) w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Brzesko na lata 2011-2014. 

-Uwag brak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

21 za, jednogłośnie jak niżej /przy 21 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 
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Z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Brzesko na lata 2011-2014 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
7) w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Brzesko  na lata 2011-2014 
-uwag brak 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

21 za, jednogłośnie jak niżej /przy 21 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR VIII/44/2011  

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Brzesko  

na lata 2011-2014 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
 
8) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
gminy Brzesko; 
 
- Uwag brak.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

21 za, jednogłośnie jak niżej /przy 21 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR VIII/45/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 

gminy Brzesko; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 
- uwag brak.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

21 za, jednogłośnie jak niżej /przy 21 radnych obecnych na sali/: 
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UCHWAŁA NR VIII/46/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 
- uwag brak. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

21 za, jednogłośnie jak niżej /przy 21 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR VIII/47/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
 
11) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Brzesku; 
- uwag brak. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

21 za, jednogłośnie jak niżej /przy 21 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR VIII/48/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Brzesku 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice’; 
 - uwag brak.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

21 za, jednogłośnie jak niżej /przy 21 radnych obecnych na sali/: 
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UCHWAŁA NR VIII/49/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Brzesku 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko- Dzielnica 
Przemysłowa”; 
- uwag brak.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty  19 za,  0 przeciw,                

0 wstrzymujący, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu /przy 20 radnych obecnych 

na sali/: 

 

UCHWAŁA NR VIII/50/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko- Dzielnica Przemysłowa”; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
 
14) w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających               
z opieki zdrowotnej; 
- uwag brak.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

18 za, jednogłośnie jak niżej /przy 18 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR VIII/51/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających  

z opieki zdrowotnej; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
 
15) 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; 
- uwag brak.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

17 za, jednogłośnie jak niżej /przy 17 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR VIII/52/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

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; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
16) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie 
wymienionych  w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela; 
- uwag brak.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

18 za, jednogłośnie jak niżej /przy 18 radnych obecnych na sali/: 

 
UCHWAŁA NR VIII/53/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

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; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
 
17) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz 
oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Brzesko. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zapytał w oparciu o jakie przepisy 

prawa jest rozumiane dokonanie wpłaty w paragrafie 4 ustępie 1, czy w oparciu  

o  Kodeks cywilny czy Kodeks postępowania administracyjnego? Zgodnie z KPA terminem po 

dniu wolnym jest dzień następny, a Pana wydział nalicza rodzicom odsetki. Poproszę o opinię 

ponieważ te odsetki mogą być pobierane w sposób nieuprawniony.  

 

Naczelnik Wydziału EKiS-u, Józef Cierniak, według mnie jest to w oparciu o kodeks 

cywilny ale nie ja rozstrzygam,  nie odpowiem teraz bez uzgodnień z radcą prawnym.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, zaproponowała poprawkę do 

paragrafu 4 ustępu 3. „Jeżeli data opłat o których mowa w ust.1 i 2 przypada w sobotę 

lub dzień wolny od pracy, opłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym 

przypadającym po tym dniu.”  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie w/w 

poprawkę:  

Poprawka została przyjęta jednogłośnie przy 18 radnych obecnych.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – w kwestii spóźnień za odbiór 

dziecka, czy nie wydaje się Panu Panie Naczelniku, że ta kara jest zbyt wysoka?! .  

 

Naczelnik Wydziału EKiS-u, Józef Cierniak, nie wydaje mi się, żeby ta opłata była 

wysoka. Rodzic deklaruje się na ile będzie przyprowadzał dziecko, na 5, 6 lub 7 godzin. Jeśli 

rodzic będzie systematycznie zapominał, albo naciągał w związku z tym dyrektor będzie musiał 

zabezpieczyć tą jedną godzinę nauczycielem, żeby dzieci nie zostały bez opieki. Dlatego też 

gmina dbając o finanse publiczne nie może sobie pozwolić bardzo łatwo i lekko je wydawać. 

Dlatego rodzic wiedząc, że ma swoje dziecko i będąc świadomym, że to dziecko będzie                   

w przedszkolu od godziny 8 do 13 powinien sobie zdawać sprawę że po godzinie 13 będzie 

musiał zapłacić dodatkowo 20 zł. jeśli dziecka nie odebrał, bądź 50 zł. jeśli zajedzie sytuacja, że 

przedszkole o godzinie 16:00  należy zamknąć, a dziecko nie zostało odebrane, będzie wtedy 

musiał być zapewniony personel pomocniczy, nauczyciel, personel do obsługi. Jest to opłata 

która pozwoli na zdyscyplinowanie rodziców.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że dla niego są to zbyt 

wysokie stawki. Jego zdaniem kara ta powinna być niższa, odpowiednio 10 i 20 zł, a nie 20 i 50 

zł. 

 

Radny Bogusław Babicz, zaproponował zmianę do paragrafu 6 ustępu 3-go. Zmiana 

powinna brzmieć: 3. „Umowa o której mowa w § 5 określi przedział czasowy 

odbierania dziecka.”  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie poprawkę 

radnego Bogusława Babicza.  

 

Poprawka została przyjęta jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały wraz z poprawkami, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej 
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w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

20 za, jednogłośnie jak niżej /przy 20 radnych obecnych na sali/: 

 

UCHWAŁA NR VIII/54/2011 

z dnia 27 kwietnia  2011 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz 

oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Brzesko. 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
 
 
Ad. 15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział kolejno: 

Radnej Annie Lubowieckiej- w 2008r. i 2009r w sołectwie Szczepanów została wykonana 

nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Lubomirskiego za kwotę 222.840 zł. co znacznie przekracza 

koszty remontów w innych sołectwach, które wynosiły średnio ok. 60 tys. złotych na sołectwo. 

Ponadto sołectwo Szczepanów posiada większość dróg powiatowych, a łączna długość gminnych 

dróg publicznych wynosi 5, 8 km.  na ogólną długość dróg publicznych w Gminie Brzesko 

wynosi 147 km. co stanowi tylko 4 %. Po zakończeniu budowy wiaduktu nad autostradą będzie 

konieczność wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Źródlanej od wiaduktu do drogi 

powiatowej, co będzie wymagało znacznych nakładów. Dlatego też nie zaplanowano wykonania 

nakładki w sołectwie Szczepanów poza niezbędnymi remontami. Planowane jest również 

wykonanie odwodnienia na ul. Na Wzgórzu.  

Radnemu Franciszkowi Brzykowi - w czerwcu br. odbędzie się nabór do konkursu pn. 

„Odnowa i rozwój wsi" w ramach Lokalnych Grup Działania. Zgodnie z budżetem LGD, w tym 

roku każda z Gmin „Kwartetu na Przedgórzu" może liczyć na około 400 tyś. zł dotacji na 

zadania związane z pracami remontowymi w domach ludowych. Zgodnie z regulaminem 

naboru, każda Gmina musi zabezpieczyć w budżecie CAŁOŚĆ kwoty przeznaczonej na 

projekt. Maksymalne dofinansowanie ze strony funduszu wynosi 75%, co oznacza, że aby 

wykorzystać maksymalnie możliwości dotacji (400 tyś.) średnia wartość projektu w naszym 

LGD powinna wynosić ok. 530 tyś. zł. Składanie wniosku do LGD łączy się z obowiązkiem 

odpowiedniego przygotowania projektu, tj. posiadania kosztorysów, pozwoleń lub 

zgłoszeń na budowę oraz wszelkich dokumentów wymaganych przez prawo budowlane.  

Spośród wszystkich domów ludowych w Gminie Brzesko, tylko remont Domu Ludowego 

w Jadownikach jest odpowiednio przygotowany do takiego naboru. Projekt zgłaszany 

do LGD będzie kontynuacją prac przeprowadzonych na tym obiekcie w roku ubiegłym. 

Dlatego właśnie ta inwestycja została wybrana do zgłoszenia do konkursu LGD. 

Przygotowanie innego Domu Ludowego do takiego naboru wymagał oby 

dodatkowego czasu, a przede wszystkim dodatkowych kosztów związanych  
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z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.  W roku 

2012 planowany jest przez naszą LGD kolejny nabór na podobnych zasadach. Wówczas 

Gmina zamierza zgłosić jeden lub kilka mniejszych projektów dotyczących Domów 

Ludowych z innych miejscowości. 

 

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi- sprawa uporządkowania plakatów wyborczych jest  

w trakcie wyjaśniania. W pierwszej kolejności konieczna jest ich inwestycja, prosimy  

o wskazanie znanych Panu miejsc w pok. 111. Co roku zlecane jest porządkowanie terenów 

gminnych oraz wzdłuż dróg gminnych na terenie całej gminy, inwentaryzowanych podczas 

objazdu terenu lub na podstawie zgłoszeń, na ten cel rocznie wydawane jest ok. 30 tys. złotych. 

W roku bieżącym akcja porządkowa po okresie zimowym trwa, zostało uprzątnięte sporo 

terenów w mieście, porządkowane są również sołectwa i ul. Za Torem w Sterkowcu również 

zostanie uporządkowana. Organizowane są także akcje porządkowe w które angażujemy 

młodzież szkolną a także mieszkańców naszej gminy, działania takie nie mają na celu wyręczanie 

się dziećmi ale głównie cel edukacyjny. Włącznie dzieci w takie akcje ma miejsce nie tylko  

w naszej gminie, a ich celem jest pokazać dzieciom a także dorosłemu społeczeństwu, jak dużym 

problemem jest nielegalne wyrzucanie śmieci. Wg. informacji jakie posiadamy, nauczyciele 

zbierają dzieci do porządkowania terenów przydrożnych, placów ogólnodostępnych i zbierają 

pojedyncze śmieci typu papier, plastik. itp.  

Sołtysowi Marianowi Czarnikowi- w sprawie zawartego między Starostwem, a gminą 

Borzęcin w sprawie wywozu kruszywa przez Wokowice. Rozeznamy sprawę i podejmiemy 

działania w Starostwie. Według naszego rozeznania ruch ten będzie się odbywał drogami 

powiatowymi i nasze interwencje mogą być mało skuteczne.  

Sołtysowi Wit Zydroniowi – na ul. Zagrody na zniszczonym odcinku została wykonana 

nakładka asfaltowa, natomiast na osuwisku zostanie wykonany remont nawierzchni grysem  

i emulsją asfaltową. Na ul. Klęczany zostanie ułożony krawężnik od strony osuwiska  

i uzupełniona nawierzchnia.  Na resztę zapytań odpowiedzi udzielę pisemnie.  

 

Ad. 16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 
Gminy. (Odpowiedź udzielona razem w punkcie Ad. 15)  
 
Ad. 17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  
(brak obecności MRG) . 
 
Ad. 18.  Wolne wnioski i zapytania. 
  
Radna Halina Mrówka, zapytała czemu w tym roku nie będzie Święta Flagi?  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w tym roku świąt majowych jest dużo- 1 maja 

spotykamy się z na Placu Kazimierza w związku z beatyfikacją Jana Pawła II, a zazwyczaj 1-go 

maja nigdy nic nie było organizowane. W dalszym ciągu rozdajemy flagi i obrazki z wizerunkiem 
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Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w uroczystościach 

majowych.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, w ostatnim czasie odbyło się szkolenie 

dla dyrektorów szkół w celu pozyskiwania środków na zajęcia pozalekcyjne, czy nasi dyrektorzy 

brali w tym udział, gdyż na jedną szkołą można było się starać o środki w wysokości 30 tys. 

złotych? W sprawie parkingu w Okocimiu najlepiej, aby zacząć już robić dokumentację, gdyż te 

święta pokazały, że jest tam bardzo niebezpiecznie.  

 

Radny Jarosław Sorys zabrał głos w sprawie worków na segregację aby były darmowe, 

radny Jerzy Gawiak zabrał głos w sprawie odciążenia ruchu na ul. Staropolskiej oraz 

Małopolskiej w Jadownikach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował radnych, że uroczysta 

sesja odbędzie się 18 maja w Szczepanowie. Następnie odczytał pisma do wiadomości radnym:  

- w sprawie ul. Bocznej w Jadownikach, 

- w sprawie ul. Okocimskiej 40,  

- pismo od Pana R. Sz. i Pana S. N.,  

- pismo z Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie,  

- pismo od mieszkańców w sprawie odnowienia dworca kolejowego w Jasieniu.  

 
Ad. 20.  Zamknięcie obrad sesji. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zamknął 

obrady VIII  sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz.10.00 – do godz. 14.55 

 

 

 
Protokołowała                                                                
     
Joanna Szczepka                                                             


