
P R O T O K Ó Ł  Nr  XIII/ 2011 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     2 września  2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XIII 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. 
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Ad. 1. 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XIII  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 Rady Krzysztof Ojczyk  przedstawił porządek obrad  XIII 

sesji Rady Miejskiej w Brzesku; uwag brak, zatem odczytał porządek obrad zwołanej na 

dzień 2 września 2011 roku: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2011 r. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

8. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji. 

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. Informacja nt. działań proekologicznych oraz Gminnej Gospodarki Odpadami. 

12. Informacja dotycząca potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy Brzesko. 

13.  Przygotowanie placówek oświatowych Gminy Brzesko do nowego roku szkolnego 

2011/2012. 

14.  Podjęcie uchwał w sprawach:  

 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 

2) 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; 

3) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska"; 

4) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska"; 
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5) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska"; 

6) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska"; 

7) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska"; 

8) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska"; 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska; 

10) zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko; 

11)utworzenia odrębnych obwodów głosowania; 

12) zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 

r.  w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku; 

13)rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 

14) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie na Uchwałę Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Brzesku      

z dnia 08.06.2011 r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej                     

w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach ( Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 386, poz. 3409 ). 

 

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 29 czerwca 2011r.  

 

Radny Kazimierz Sproski, odczytał wniosek z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu z dnia 29 sierpnia 2011r. : Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  

o przesunięcie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej  

w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 

w Brzesku do czasu przedstawienia kompleksowych rozwiązań w tym temacie, w związku z tym 

poprosił o przesunięcie w/w uchwały na najbliższą sesję.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że 

wniosek był do Burmistrza Brzeska, skoro Burmistrz w punkcie 2 nie wniósł żadnych uwag,         

a więc porządek zostaje taki jaki jest.  

 

o Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 czerwca 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.  
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Ad. 4. Interpelacja radnych.  

Radny Piotr Wyczesany, W imieniu mieszkańców zwracam się kolejny raz z zapytaniem – 

kiedy będą podjęte odpowiednie działania, które doprowadzą do remontu mostu na rzece 

Uszewka. Na jednej z pierwszych Sesji Rady Miasta Pan Burmistrz stwierdził, że po dokonanej 

ekspertyzie przez inżyniera mostowego i wydanej przez niego opinii most ten nie nadaje się do 

użytku. Zostały postawione znaki informujące o uszkodzeniu i ograniczeniu dopuszczalnego 

tonażu, który może wjechać na ten most z wyłączeniem środków komunikacji zbiorowej. Znaki 

szybko zostały zdewastowane i na dzisiaj po nich nie ma już ani śladu. Działania jaki podjęły 

służby drogowe ograniczyły się do wysypania wywrotki ziemi na połowie jezdni, co miało za 

zadanie ograniczyć możliwość wjazdu dwóch pojazdów jednocześni. Do dnia dzisiejszego nic 

więcej wokół remontu mostu niestety się nie dzieje. Mieszkańcy korzystający codziennie                 

z przyjazdu przez rzekę z niepokojem obserwują coraz to nowe pęknięci pojawiające się na płycie 

mostu. Zostałem przez nich upoważniony do zajęcia się tym problemem i zwrócenia uwagi 

Szanownej Rady i Burmistrza Miast na już istniejący problem który wraz z upływem czasu 

niestety będzie narastał. Do niniejszej interpelacji została dołączona lista ze 125 podpisami 

popierającymi interpelacje dotyczącą remontu mostu na rzece Uszewka. 2) Mieszkańcy ul. 

Łucka w odcinku przy skrzyżowaniu z ulicą Grądzik zwracają się z prośba do Pana Burmistrza      

o wysypanie 4-5 wywrotek żwiru na nawierzchnię ulicy przy której mieszkają. Prośbę motywują 

tym, że w ubiegłym roku do budynków została doprowadzona woda miejska i wykonawca 

montujący zawory do poszczególnych budynków ustawił wysokość do poziomu asfaltu 

położonego na ul. Grądzik. W tej chwili zawory te wystają około 10-15 cm. ponad poziom drogi    

i znacznie utrudniają poruszanie się po niej czy to pieszo czy samochodem. Mieszkańcy liczą na 

zrozumienie i zarazem deklarują pomoc przy plantowaniu przywiezionego żwiru. 

Radny Krzysztof Bogusz, 1) w sprawie zmiany obwodów szkolnych dla miejscowości 

Wokowice/Sterkowiec/Szczepanów. W związku z faktem, że pomimo wprowadzenia wspólnego 

obwodu szkolnego dla miejscowości Wokowice /Szczepanów jaką uchwalono na sesji ….. rodzice 

dzieci z miejscowości Wokowice podjęli w części decyzje o zapisaniu swoich dzieci do szkoły        

w Sterkowcu (dotyczy to około 20 dzieci). Czy jest możliwe zapewnienie dowozu do szkoły            

w Sterkowcu? Ewentualnie czy planowana jest ponowna zmiana obwodu szkolnego na 

Sterkowiec/Wokowice? 

2) w sprawie utrzymania budynku szkoły w Wokowicach. W związku z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego chciałbym zapytać o kwestię związaną z planami na najbliższą przyszłość               

w kwestii utrzymania budynku szkoły w Wokowicach: 

- na jakiej jednostce będzie spoczywało utrzymanie budynku szkoły? 

- czy w związku z rozdzieleniem ogrzewania pomieszczeń przedszkola i szkoły ta ostatnia nie 

będzie ogrzewana? 
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- czy jest dostępna nowa kalkulacja oszczędności związanych z reorganizacją szkoły                       

w Wokowicach? A więc z odejściem  części dzieci do szkoły w Łękach, dodatkowymi kosztami 

adaptacji budynku (wspominane rozdzielenie ogrzewania), zmiana kosztów dowozu.                    

3) w sprawie utrzymania placów zabaw na terenach wiejskich. Zwracam się z zapytaniem, czy 

możliwe jest ujęcie w budżecie na 2011 kosztów bieżącego utrzymania placów zabaw na terenach 

wiejskich (np. Wokowice, Sterkowiec) przez firmy które podobne prace wykonują na terenie 

miasta Brzeska? 

Radny Franciszek Brzyk, Wielokrotnie na tej sali, jak również na posiedzeniach komisji była 

mowa o zwalczaniu „wandalizmu” w postaci oklejania wiat przystankowych czy tablic 

ogłoszeniowych. Tydzień temu w Okocimiu przystanki i tablice zostały oklejone informacjami       

o występie zespołu Baciary. W związku z tym, że Urząd Miejski jest jednym z głównych 

organizatorów Święta Chleba mam pytanie, kto jest odpowiedzialny za akcję informacyjną i za 

takie jej przeprowadzenie. Tablice ogłoszeniowe w Okocimiu zostały zakupione i zamontowane 

ze środków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej. Ponieważ zamiast szkła 

zastosowane jest w nich tworzywo sztuczne, taśmy samoprzylepne powodują ich bezpowrotne 

niszczenie. Chcę jeszcze nadmienić, że na tablicach były zamieszczone informację o święcie i nie 

było problemu z powieszeniem kolejnej. 

Kolejne pytania dotyczą również sprawy estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców. Przy wjeździe 

do Okocimia znajduje się dwa przystanki, jeden wykonany i zamontowany przed wieloma laty 

przez mieszkańców oraz nowy zakupiony przez Urząd Miejski. Obydwa stanowią „wspaniałą 

wizytówkę” Gminy i miejscowości. Od wielu miesięcy pomimo interwencji zniszczony nowy 

przystanek nie został naprawiony. Dodatkowo biegnący od przystanku chodnik jest w stanie 

krytycznym, trudno nazwać to coś chodnikiem. W ostatnim okresie czasu zdarzały się przypadki, 

że starsi mieszkańcy wysiadający z autobusu potykają się i wywracają na popękanych płytach. 

Nieco dalej w środku chodnika stoi lustro, ułatwiające skręt z ulicy G. Okocimskich na ul. 

Zamkową na bardzo niebezpiecznym zakręcie. Stoi a właściwie stało, ponieważ w chwili obecnej 

jest tylko pionowy metalowy słup. Wszystkie te sprawy były przedstawiane pracownikom 

Urzędu Miejskiego, również podczas „wizji lokalnej” w Okocimiu. Pytam więc kiedy te jak i inne 

tematy związane z drobnymi naprawami ulic zostaną wykonane. Zawsze jestem do dyspozycji  

i chętnie po raz kolejny wskażę  miejsca o których mowa. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że za chwilę odniesie  się w sprawie 

przystanków. 

Radny Franciszek Brzyk, dodał, że składa wniosek formalny, żeby interpelacje nie 

zamieniały się w odpowiedzi, zgodnie z porządkiem obrad, jest na to odpowiednie miejsce  

w regulaminie jak i w porządku obrad. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, dodał, że zna regulamin i odniesie się do sprawy, to jest 

mój komentarz, a interpelacja trafi do Pana Burmistrza i on na to odpowie. Faktem jest, że są 

oklejone przystanki nie tylko w Okocimiu. W Okocimiu jest to szczególny przypadek. Mówi się, 

że nie należy ich oklejać, ale tam niestety społeczeństwo miejscowe powinno zadbać o te 
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przystanki.  Ten przystanek raz już był naprawiany z ubezpieczenia i po raz kolejny został 

zniszczony. Przy ul. Zagrody został kolejny zamontowany i nie postał długo, ponieważ został 

zniszczony. Więc jeżeli mówimy o przystankach i ich zaklejaniu, to te przystanki są tak 

zdewastowane, że teraz te plakaty zakrywają te dziury i te zniszczenia, które robią mieszkańcy bo 

te przystanki same się nie niszczą i dotyczy to wszystkich miejscowości. Panie Burmistrzu jeśli 

chodzi o przystanki, to dawanie środków na nowe przystanki, mija się z jakimkolwiek celem, 

ponieważ społeczeństwo tych przystanków nie szanuje. W 80% zamontowane nowe przystanki 

są zniszczone. 

Radny Franciszek Brzyk, dodał, że chciałby przypomnieć, że Przewodniczący jest również 

członkiem tego społeczeństwa i tak samo może o to zadbać, a Pański komentarz jest zupełnie nie 

na miejscu. Jak Pan mówi, że się zgodził na oklejanie przystanków to niech Pan przypomni sobie 

wypowiedź z przed kilku miesięcy kiedy Pan kategorycznie mówił, że trzeba zwalczać taki 

wandalizm, żeby nowe przystanki były oklejane równymi rodzajami plakatami.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, więc należało mnie wyraźnie i dobrze wysłuchać, żeby 

zrozumieć. Te przystanki są dziurawe, pomalowane, zniszczone i w tej chwili jak się je zaklei 

wyglądają ładniej.  

Radny Franciszek Brzyk, dysponuję materiałem fotograficznym, nie zostały zaklejone dziury 

tylko normalne powierzchnie które są całe, piękne i sprawne.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, tak ładne powierzchnie, które były pomalowane 

pisakami, spray-ami i innymi cudami. Tak to jest i można sobie posiadać dowody fotograficzne, 

a ja to wiedzę na co dzień. Czy są jakieś inne pytania w tym punkcie? Pytań brak.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, złożył interpelację w sprawie prowadzenia działalności 

gospodarczej pracowników urzędu. Pracownik samorządowy, który prowadzi działalność 

gospodarczą jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi stosowne oświadczenie o prowadzeniu 

działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia i określić jej charakter. Nie 

może wykonywać zajęć sprzecznych lub związanych z tymi, które wykonuje w ramach 

obowiązków służbowych, jeśli wywoływałyby one uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub 

interesowność. Potwierdził to wyrok SN z 15 lutego 2006 r. (II PK 134/05, OSNP 2007/1 – 2/6). 

Wynika z niego także, że wykonywanie prywatnej działalności gospodarczej przez pracownika 

samorządowego w czasie i miejscu zatrudnienia może wywoływać podejrzenie o stronniczość lub 

interesowność nawet wtedy, gdy dotyczy działalności nieobjętej bezpośrednio jego zakresem 

obowiązków pracowniczych. Pytanie: Którzy pracownicy złożyli stosowne oświadczenia i jaki 

jest charakter ich działalności?. 

 

Ad. 5.  Zapytania radnych.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała: jak zostanie rozwiązane sprzątanie przystanku 

na ul. Solskiego, jest to droga wojewódzka - te przystanki są bardzo zaśmiecone. Również 

mieszkańcy wnioskowali, czy nie dało by się przy samym dworcu, przenieś po przeciwnej stronie 

przystanku. Następne pytanie: jak wygląda na dziś sprzedaż budynku w Mokrzyskach 

http://biznes.gazetaprawna.pl/tematy/w/wyrok
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należącego do OSP. Kolejne zapytanie skierowane było w sprawie chodniku-parkingu przy 

sklepie PSS obok PSP Nr 3 w Brzesku, niby zostało to rozwiązane, wstawiony znak postoju ale 

dalej auta parkują na tym placu, poza tym ten plac jest tak zdezelowany, że jak się idzie 

wieczorową porą to można sobie skręcić nogę. Czy nie dało by się zmotywować spółdzielni, żeby 

coś z tym placem zrobiła? 

Radny Jarosław Sorys, 1) w związku z zakończeniem prac przy budowie kanalizacji 

sanitarnej na ul. Środkowej w Jadownikach, chciałbym zapytać czy kanalizacja na całym 

odcinku została oddana do użytku? I Jak przebiegają prace związane z podłączeniem nowych 

użytkowników-procentowo do ilości posesji przy ulicy? Jak Gmina zamierza egzekwować 

obowiązek przyłączenia do istniejących sieci kanalizacyjnej wynikający z ustawy  o utrzymaniu 

czystości i porządku? 2) Z informacji kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej 

przygotowanej na dzisiejszą sesję dot. działań proekologicznych oraz gminnej gospodarki 

odpadami wynika, że cytuję „ niestety ze względu na zbyt małą ilość etatów w referacie                 

w stosunku do prowadzonych spraw, ilość przeprowadzonych kontroli jest niewystarczająca” 

koniec cytatu. Czy w związku z tym przewiduje Pan Burmistrz utworzenie nowych wydaje się 

niezbędnych etatów w tym referacie? 3) kiedy rozpoczną się prace związane z wykonaniem 

dalszej części kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej? Z informacji uzyskanej z RPWiK wynika, 

że termin wykonania prac to koniec roku 2011 ale czy umowa przewiduje termin rozpoczęcia 

tych prac? Czy nie po to zakłada się wstępny termin rozpoczęcia inwestycji. Jakie konsekwencje 

poniesie wykonawca, gdy termin nie zostanie dotrzymany? 4) czy rozpoczynająca się akcja 

„Bezpieczna droga do szkoły” prowadzone przez małopolskich policjantów, obejmuje również 

swym zasięgiem Gminę Brzesko? W dniu dzisiejszym nie zauważyłem przed trzema szkołami w 

Jadownikach funkcjonariuszy pełniących dyżury, a natężenie ruchu w rejonie szkół jest bardzo 

duże. 

Radny Edward Knaga, zapytał w sprawie zjazdu z autostrady  ul. Leśną. Na spotkaniu  

w lipcu część mieszkańców wypowiedziało się, że nie chce remontu tej ulicy, bo nie są spełnione 

wszystkie postulaty które były wcześniej przedstawione przez mieszkańców. Starostwo 

obiecywało, że nie podpiszą żadnych innych umów z GDDKiA, które by dotyczyły,  że ten 

odcinek drogi zostanie wyremontowany. Chciałbym uzyskać informację, czy takie porozumienie 

zostało ze starostwem między GDDKiA zostało sporządzone? Czy jest możliwość uzyskania 

odpowiedzi dziś przez Starostę Brzeskiego. Czy pieniądze, które były gwarantowane w wysokości 

prawie 14 mln.  będą na remont tej ulicy? Drugie zapytanie radnego, było następujące: Część 

mieszkańców z ul. Ogrodowej oraz ul. K. Jadwigi, prosiło żeby prawidłowo oznakować ciąg  

ul. K. Jadwigi w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku. Zaproponował, aby oznakować 

trzema znakami ostrzegającymi dla kierowców namalowanymi na jezdni. Funkcjonariusze nie 

zwracają uwagi wogóle na szybkość aut poruszających się tą drogą. Radny poruszył sprawę 

parkujących aut ciągu od ul. K. Jadwigi, ul. Ogrodowej do Placu Kazimierza, tam nie można  

w normalny dzień przejechać, auta stoją po obu dwóch stronach auta, nie mogą się zmieścić 



 8 

pojazdy, tym bardziej, że tamtędy odbywa się komunikacja pasażerska. Cześć osób zrobiło sobie 

tam bezpłatne parkingi.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że Starosta otrzymał zaproszenie 

na dzisiejsze posiedzenie sesji, ale zaraz go poprosimy, jeśli będzie miał tylko czas to odpowie 

bezpośrednio na zapytanie Radnego Edwarda Knagi.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w ostatnim czasie z Panem Starostą oraz  

z Dyrektorem GDDKiA rozmawiałem na ten temat, więc porozumienie nie jest jeszcze 

podpisane, natomiast jest deklaracja że będzie ono podpisane. Pan Dyrektor GDDKiA deklaruje, 

że w plan finansowy został zapisany ten zjazd docelowy, rozmawiałem w tych sprawach. Na 

stronie starostwa jest wywiad z Panem Dyrektorem GDDKiA i Starostą oni o tym temacie 

mówią, to jest konferencja z 18 sierpnia i tam tematy są wyjaśniane. Prosiłem Pana Starostę o to, 

żeby przesłał nam projekt porozumienia i też była taka umowa, takie było zapewnienie, że ten 

czasowy zjazd będzie do 2014 roku.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, czy treść porozumienia została doręczona do 

urzędu, ponieważ w wywiadzie wczorajszej gazety Pan Starosta wypowiedział się, że zostało to 

wysłane do GDDKiA do podpisu, skoro tak to powinien i nam dać.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeszcze nie dotarło do nas. Z tego co wiem, to 

porozumienie jest na razie jednostronnie podpisane.  

Radna Halina Mrówka, zapytała, czy można było by namalować na jezdni znaków  

z pierwszeństwem  jazdy przy skrzyżowaniu na ul. Pomianowski Stok (Mc Donald, Intermarche) 

są znaki pionowe, lecz kierujący nie potrafią się dostosować do tych znaków oraz wykonanie 

pasów dla pieszych, ponieważ jest tam niebezpiecznie.   

Radny Jerzy Gawiak, zwrócił się z kolejnym zapytaniem w sprawie parkingów, mieszkańcy 

parkują poza parkingami, żeby uniknąć płatnych stref.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na ostatniej sesji złożył Pan w tej samej sprawie 

interpelację. Zgłosiliśmy to policji, żeby były podjęte działania.  

Radny Stanisław Góra, zapytał czy służby kontrolne mogą pobierać opłaty poza strefą?.  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział następująco; poza strefą oczywiście, że nie 

mogą pobierać, jeśli w strefie płatnego parkowania to tak.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił następującą sytuację, gdy 

mieszkaniec postawi Auto na wjeździe w strefie przed swoją posesją, który to wjazd nie jest 

oznaczony, to czy również ma zapłacić opłatę parkingową?  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, według przepisów jeśli jest to wjazd to ma to służyć jako 

wjazd, natomiast jeśli stanie tam nawet właściciel, a nie ma wykupionego abonamentu jako 

mieszkaniec, to normalnie opłata się należy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę wcześniej podjętą przez radną 

Katarzynę Pacewicz-Pyrek, zapytał kiedy skończy się parkowanie na placu przed sklepem 

spożywczym przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku? Stwierdził, że każde parkowanie na tej 
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zatoczce powinno być karane mandatem, z uwagi na to, że wjazd na ten plac jest zabroniony 

przepisami prawa.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że na posiedzenie komisji można 

zaprosić Komendanta Policji i przedstawić mu tą sprawę, wtedy będzie bezpośrednia odpowiedź 

w tej sprawie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ponownie zapytał, kiedy zostanie zamknięty 

wjazd na ten plac przez teren gminny, na którym znajduje się chodnik?. Auta wjeżdżają przez 

chodnik również go dewastując. Jest to nasz teren jako gminy i wjazd powinniśmy w 

niedozwolonym miejscu zaspawać. Drugie zapytanie jakie skierował do Burmistrza Brzeska było 

następujące: po komisji oświaty i wypowiedzi Naczelnika Józefa Cierniaka, że w miesiącu 

sierpniu odbyła się Rada Pedagogiczna w szkole podstawowej w Sterkowcu, która to niezgodnie 

z przepisami i niezgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej była przez jednego z nauczycieli 

potajemnie nagrywana. Tą informację powziął Pan Marek Latasiewicz, to wynika z informacji 

którą przekazał Pan Naczelnik. Moim zdaniem przekazanie nawet dziennikarzowi czy 

komukolwiek takich informacji nagranych nielegalnych z posiedzenia Rady Pedagogicznej, gdzie 

się mówi o szkole, nauczycielach, uczniach nie wiem czy jest karane, ale wiem, że jest niezgodne  

z prawem. Moje pytanie brzmi następująco, czy można ustalić, który z nauczycieli nagrał i 

przekazał nagranie Panu Markowi Latasiewiczowi, a jeśli nie przekazał, to być może Pan 

Latasiewicz podzieli się z informacją, który nauczyciel niezgodnie z przepisami tą informację 

pozyskał. Potajemne nagrywanie swoich kolegów i koleżanek nauczycieli jest niegodne pracy 

nauczyciela w tej szkole, chciałbym usłyszeć ustalenia w tej sprawie.  

Radny Franciszek Brzyk, dodał, trzeba by było ustalić najpierw czy było posiedzenie Rady 

Pedagogicznej.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił wyjaśnienia w tej sprawie, do mnie 

dotarły od Pana Latasiewicza o informacje, że byłem nagrywany, natomiast sprawa kto nagrywał 

jak mnie nagrywał nie posiadam na ten temat wiedzy, nie wiem też czy Pan Latasiewicz posiada 

wiedzę, zacytuje co mi powiedział „czy wiesz, że byłeś nagrywany na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w Sterkowcu?”. Natomiast kwestia wyjaśnienia nie jest ani w mojej kompetencji, 

ani w kompetencji Pana Burmistrza. Jest Przewodniczący Rady Pedagogicznej, jest Dyrektor 

szkoły i Dyrektor podejmuje w tym zakresie decyzje o wyjaśnieniu dlaczego bez jego zgody, bez 

zapisu w regulaminie takie kroki zostały podjęte?.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, potwierdził pan to co wcześniej powiedziałem, 

więc mam prawo domagać się ustalenia tego od Burmistrza jako organu prowadzącego, a 

rozumiem że Pan jako naczelnik nadzorujący pracę dyrektorów ustali te fakty.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, potwierdził wykonanie tych czynności. 

 

Ad 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
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Przewodniczący Osiedla Słotwina Tadeusz Ciurej, zapytał czy istnieje możliwość 

wykoszenia trawy wzdłuż  ul. Solskiego, od odcinka nowo wykonywanego ronda w stronę osiedla 

Słotwina.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że często w tej sprawie miał 

interwencje, działania zostaną podjęte.  

Przewodniczący Osiedla Słotwina Tadeusz Ciurej, dodał, że ulicą Stawową nagminnie 

jeżdżą betoniarki, podkreślił, że ta ulica jest bardo wąska i przeznaczona tylko i wyłącznie do 

ruchu wewnętrznego dla mieszkańców tej ulicy.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że była już również interwencja w tej 

sprawie i jest wyjaśniana.  

Przewodniczący Osiedla Słotwina Tadeusz Ciurej, podziękował Kierownikowi 

Krzysztofowi Bigajowi, za wkład pracy jaki wnosi na Osiedle Słotwina i zaproponował 

dodatkową premię.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że przy ul. Solskiego konkretnie od 

skrzyżowania jadąc od strony dworca jest chodnik który zarasta trawą, poprosiła o wykoszenie.  

Radny Stanisław Góra, skierował podziękowanie Burmistrzowi Brzeska, Radzie Miejskiej jak 

również Starostwu za piękny nowy odcinek chodnika, który otrzymała Poręba Spytkowska na 

rozpoczęcie roku szkolnego, bo cieszą się najbardziej dzieci, które bezpiecznie będą mogły 

chodzić do szkoły. 

Sołtys Okocimia Wit Zydroń, poinformował, że 15 czerwca złożył pismo do Wodociągów  

i Kanalizacji odnośnie odkrytej rury wodociągu i do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi,        

a zabezpieczenia dalej nie ma przed dewastacją.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, zapytał, czy poradzimy sobie w końcu z problemem 

dewastacji przystanków przez naklejanie plakatów które to naklejali z wykroczeniem wobec 

prawa, widzę plakaty o Święcie Grzyba to rozumiem że z Borzęcina ludzie mogą nie znać prawa  

i nie wiedzą, ale jak widzę plakaty o meczu Okocimski – Puszcza Niepołomice przyklejone przez 

naszych mieszkańców to już się trochę dziwię, a już ręce mi odpadły jak widziałem plakaty  

o Diecezjalnym Święcie Chleba. Nasze przystanki Panie Przewodniczący są piękne, ładne i ktoś 

kto nakleił te plakaty na tych przystankach powinien ponieść karę.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że całkowicie się zgadza w sprawie 

naklejania lecz nie wszystkie są czyste i ładne, bo znaczna ich część jest zdewastowana. Cieszę 

się, że przynajmniej w Mokrzyskach są czyste i ładne przystanki, należy to pochwalić.  

Radna Anna Lubowiecka, podziękowała Panu Burmistrzowi, Panu Naczelnikowi 

Dobranowskiemu za wykonany odcinek wodociągu w Szczepanowie.  

Sołtys Bucza Stanisław Milewski, zapytał co dalej z dzikami? Naobiecywał Pan Poseł 

Musiał, że zrobi porządek. Niestety będę musiał teraz atakować Pana Burmistrza, coś z tymi 

dzikami trzeba zrobić.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że realizują zadania gminne, temat 

ten był podejmowany parlamentarzystom, w związku z tym temat ten nie jest zakończony. Tak 
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naprawdę my nie mamy żadnych argumentów, za szkody płacą koła łowieckie mimo, iż my 

zatwierdzamy większą ilość odstrzałów to jednak te koła nie mają dużą ilość środków ponieważ 

płacą z własnych dochodów z własnych składek odszkodowania.  

Sołtys Bucza Stanisław Milewski, poinformował, że wszystko się zgadza, ale ludzie są 

poszkodowani, coś z tym trzeba zrobić jakoś załatwić sprawę. Pan poseł Musiał obiecywał cały 

rok, że w tym kierunku coś zrobi, ale nic nie zrobił i ma żal. 

Sołtys Mokrzyska Marek Kośmider, zaproponował, aby Urząd Miejski zlecił kołu 

łowieckiemu odstrzał kilku dziesięciu sztuk? Skoro jest problem, mieszkańcy narzekają to 

można zlecić.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jest problem prawny ustawa o samorządzie 

gminnym nic na ten temat nie mówi, że my to mamy robić. Być może ten temat uda się rozeznać 

w nadzorze prawnym?.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, prosił o interwencję w sprawie remontu drogi na osiedlu 

Leśnym w Wokowicach. Została uszkodzona podczas powodzi, jest to droga gminna prowadząca 

do Szczepanowa. Drugim zapytaniem była sprawa pilnego remontu naprawy rzeczki  

w Wokowicach.  

Radny Krzysztof Bogusz, złożył interpelację - Wniosek o remonty dróg/infrastruktury. 

Zwracam się z wnioskiem o wykonanie remontu uszkodzeń jakie powstały w Sterkowcu na ulicy 

Za Torem. Odcinek drogi został ułożony w ……. roku. Jednak ze względu na to, że droga jest 

stosunkowo wąska a odbywa się nią duży ruch pojazdów – w miejscach wymijania się 

samochodów na drodze powstało kilkanaście wyrw, które w okresie zimowym mogą się jeszcze 

bardziej powiększyć. Wnioskuję również o zwrócenie się do zarządcy ulicy Solskiego lub 

wykonawcy remontu tejże ulicy o poprawienie zapadających się studzienek w jezdni.  

Wnioskuję także o remont uszkodzonych przystanków (Sterkowiec/ Wokowice/ 

Jadowniki/Brzesko ul. Kopernika) i wstawienie nowych szyb lub wymianę na stalowe płyty – 

zgodnie z sugestią jaką zgłaszałem we wcześniejszych interpelacjach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że w sprawie wiat przystankowych 

będzie trzeba się zastanowić czy w przyszłym roku dalej konturować montaż. Był to pomysł 

radnych od kilku lat je realizujemy i ciągle są głosy że są dewastowane i niszczone.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ten temat musi zostać przedyskutowany na 

komisjach w sprawie wiat.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, poinformował, że są na sali obecni rodzice i trudno było 

by ich trzymać do końca sesji, ponieważ mają problem z dowozem dzieci i chcieli by się 

wypowiedzieć w tej sprawie. Czy mogli by przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie, żeby ich 

nie trzymać do końca? 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że do końca sesji nie będą trzymać 

rodziców. W porządku jest informacja dot. placówek oświatowych, więc będzie punkt w którym 

ten temat omówimy już niebawem.  
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Sołtys Bucza Stanisław Milewski, dodał, że ma trzy wiaty przystankowe w Buczu, nikt nie 

okleja, porządek jest na każdym przystanku.  

 

Ad.  7.      Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. (Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Gminy nie uczestniczył w obradach).  

 

Ad.    8.    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 Bogusław Babicz - Komisja Statutowa;  

 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 Finansowa; 

 Radny Leszek Klimek  – Komisja Rewizyjna; 

 

Ad 9. 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 Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie rewitalizacji brzeskiego Rynku, jakie są koszty? 

Opracowano dokumentację na wykonanie parkingu w Szczepanowie za ponad milion złotych, 

czy nie ma bardziej potrzebnych inwestycji w Gminie Brzesko np. chodniki, oświetlenia, 

remonty szkół, czy inne hale sportowe, a nie uważam, żeby parking był potrzebą pierwszego 

rzutu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w sprawie rewitalizacji Rynku to cała 

dokumentacja obejmuje wykonanie fontanny, różnych elementów na rynku, to nie było odrębne 

zadanie. Rewitalizacja Rynku powoli dobiega końca, w 2008r. na zebraniach pokazywałem jak 

ma wyglądać  Rynek po rewitalizacji, wszystkie prace są wykonywane pod nadzorem 

konserwatora. Odnośnie parkingu w Szczepanowie, my tą dokumentację sporządziliśmy              

w ubiegłym roku, ona jest skończona, takie wnioski padały, jestem troszkę zdziwiony Pani 

pytaniem, dlatego, że takie pytanie trzeba było zadać wtedy jak zaczynaliśmy tą dokumentację 

wykonywać. Pani jest radną z tamtego terenu, więc ten temat powinien być dla Pani bliski.         

każdej miejscowości są wnioski, aby budować lub poszerzać parkingi, bo coraz więcej mamy 

samochodów, akurat Szczepanów jest miejscem, gdzie jest Sanktuarium, jedno z ważniejszych 

miejscowości w gminie, przyjeżdża wiele pielgrzymów, pątników. Mówimy o tym, żeby 
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promować gminę, chcę również utworzyć Punkt Informacji Turystycznej, bo mamy coraz więcej 

obiektów.    

Radna Ewa Chmielarz, uważam, że są bardziej potrzebniejsze rzeczy do wykonania w gminie, 

nie ma na terenach wiejskich oświetleń. Też składane były wnioski mieszkańców, interpelacje od 

lat składane.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, głosowała Pani radna nad budżetem, jeśli było się 

przeciw trzeba było to wyartykułować w momencie głosowania. Wtedy kiedy zatwierdzaliśmy 

środki i wtedy kiedy zatwierdzany był projekt. Teraz mówienie, że się jest przeciw to tak jakby 

samemu sobie się przeczyło.  

Radny Bogusław Babicz,  zwrócił uwagę w sprawozdaniu, w punkcie dot. sprzedaży w drodze 

przetargu autobusu MPK, zapisano tam iż pasażerów przewóz 110 osób i zastanawiam się czy to 

nie jest pomyłka?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka to są miejsca stojące wraz z siedzącymi.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poinformował, że rzeczywiście z jego wiedzy są 

takie autobusy ze stojącymi miejscami, to są autobusy potrzebne do przewozu uczniów.  

Radny Bogusław Babicz, zapytał o budowę przedłużenia ul. Kossaka- napisano, że złożono 

wniosek o wydanie decyzji na realizację tej inwestycji. Zapytał czy ta decyzja jest wydana? Radny 

stwierdził, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jak będziemy pracować nad budżetem. Dość 

mocno zaangażowaliśmy w fundusze unijne. Pewne kroki są już poczynione.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała co z halą sportową przy Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Brzesku, kiedy będzie ogłoszony przetarg? Drugim zapytaniem jest budowa 

dróg na ul. Sikorskiego, Oświecenia, Odrodzenia w Brzesku, by ta inwestycja znalazła się  

w przyszłorocznym budżecie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, te drogi są kosztowne z całkowitym uzbrojeniem, 

więc ten koszty będą duże. Będziemy się starać wykonywać to etapowo. W sprawie hali 

sportowej, przetarg spróbujemy ogłosić w tym roku, tak aby prace na wiosnę mogły ruszyć. 

Wyszła sprawa nie z naszej winy, wykonawca nie był w stanie wykonać.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest obecny na sali Komendant 

Policji, zatem przedstawił pytania, które były wcześniej zgłaszane.  

Radny Edward Knaga, powtórzył zapytanie w sprawie parkowania aut na ul. Ogrodowej.  

Radna Katarzyna Pacewicz –Pyrek, zwróciła uwagę na ul. Starowiejską notorycznie 

przekraczana prędkość, parę wypadków i kolizji.  

Radny Jerzy Gawiak, przedstawił sprawę parkingów w Brzesku, które utrudniają ruch.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, o niszczonych wiatach przystankowych  

w gminie.  

Radny Jarosław Sorys, przypomniał zapytanie: czy rozpoczynająca się akcja „Bezpieczna 

droga do szkoły” prowadzone przez małopolskich policjantów, obejmuje również swym 

zasięgiem Gminę Brzesko? W dniu dzisiejszym nie zauważyłem przed trzema szkołami  
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w Jadownikach funkcjonariuszy pełniących dyżury, a natężenie ruchu w rejonie szkół jest 

bardzo duże. 

Radny Stanisław Góra, poinformował o przekroczenie tonażu przez pojazdy na ul. Skalnej  

w Porębie Spytkowskiej, znaki są po obu stronach ale są łamane.  

 

Komendant KPP w Brzesku Robert Biernat, odpowiedział następująco: poinformował, że 

ma dużo wakatów łącznie 11, a w samej drogówce 4. Mamy cały powiat, największe problemy 

jakie zgłaszają mieszkańcy są na terenach szczurowczyzny, Borzęcina, jak również ul. Leśna, 

jeżdżących tirów. Patrole jeżdżą, lecz nie ma możliwości, żeby cały czas jeździły. Poinformował, 

że najwięcej wypadków dochodzi na krajowej czwórce w Jasieniu, dużo służb wysyłamy ta, aby 

kontrolowali prędkość. W sprawie ul. Ogrodowej Naczelnik „drogówki” zaznajomił się  

z problemem i będziemy reagować jak również na ul.  L. Piłsudskiego wjazd przy sklepie PSS, na 

pewno policjanci będą na to reagować. W akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci 

kontrolują, są pod szkołami – rano wysyłamy 2-3 patrole razem z prewencją pod szkoły. 

Staramy się być wszędzie w miarę możliwości. Mamy mieć nabór w listopadzie i w grudniu, więc 

może będzie lepiej.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podziękował Komendantowi Policji za obecność  

i uzyskane na bieżąco odpowiedzi.  

 

Ad. 10 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 

 

Ad. 11 Informacja nt. działań proekologicznych oraz Gminnej Gospodarki 

Odpadami. 

 

Radny Bogusław Babicz, zadał pytanie, iż nie ma informacji, która jest bardzo uciążliwa 

chodzi o spalanie śmieci w domach plastików itp. nawet w lecie ludzie spalają śmieci i inne 

rzeczy a wiemy jakie mają oddziaływania dla zdrowia, stwierdził, że trzeba podjąć jakieś 

działania.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że radny ma rację, trzeba podjąć jakieś 

działania, cały czas jak mamy jakieś sygnały, przeprowadzamy kontrole. Na wiosnę będą 

organizowane zebrania sołeckie oraz osiedli i w ramach tych zebrań, urzędnicy przygotują 

informację i będą przedstawiać na zebraniach mieszkańcom. Urząd nie jest w stanie zrealizować 

wszystkiego, ale może warto by wprowadzić takie działania na zebraniach.  

Radny Stanisław Góra, uważa, że taką akcję uświadamiającą trzeba, w szkołach o tym się 

mówi na lekcjach, może kiedyś przyniesie efekty. Są osoby, które robią to świadomie i w tym 

wypadku akcja proekologiczna nie odniesie skutku.  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował że od wielu lat jest za tym, aby 

powołać Straż Miejską, ale ma też świadomość, że na tą chwilę nas na nią nie stać. W jakimś 

sensie by to pomogło, bo Straż Miejska na obecną chwilę ma większe kompetencje i podlega 

Burmistrzowi, żeby porządek egzekwować.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na temat Straży Miejskiej rozmawiałem  

z kolegami którzy mają w swoich miastach straż i nie jest to tak naprawdę to nie jest panaceum 

na wszystkie problemy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, możliwe, że nie jest, ale w tej chwili nie mamy 

żadnych narzędzi do regulowania czegokolwiek, ponieważ wszystko się obija o pieniądze, o brak 

środków i ludzi. To co jest istotne co chciałem powiedzieć, a mianowicie weszła w życie i jest 

podpisana przez Prezydenta ustawa śmieciowa, tam jest vacatio legis, od kiedy gminy mogą 

śmieci przyjmować. Należało by w pierwszym możliwym terminie, przyjąć tą uchwałę 

śmieciową, która nakłada obowiązek zapłaty przez wszystkich opłat za śmieci. W tym momencie 

Ci, którzy płacą za śmieci będą dalej płacić zmieni się tylko tytuł prawny, a Ci co nie płacili, a 

takich osób jest mnóstwo będą musieli za nie płacić. Być może zastanowi się ta osoba, która 

puszcza wszystko przez komin.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, trzeba go w rozsądnym terminie przyjąć, w jakim 

będziemy stanie tą ustawę egzekwować i wykonywać bo ona będzie nakładać na gminę 

obowiązki ale również, gmina jest zobowiązana do ustalenia tej opłaty, ona na pewno nie będzie 

niska i tu musimy ten temat mądrze przemyśleć, abyśmy jakiegoś błędu nie popełnili. Najpierw 

musimy wiedzieć, jakie są konsekwencje bo ustawę tak czy tak musimy wprowadzić.  

Radny Piotr Wyczesany, poruszył sprawę wydanego pozwolenia kompostowni BIO-SOLID 

które od marca działa od nowa. Decyzję podjął Starosta Brzeski, pomimo negatywnej opinii 

urzędu wydziału środowiska, około 800 mieszkańców było przeciwko tej kompostowni w takim 

wymiarze w jakim ona działa. Te odpady są bardzo niebezpieczne. Co zamierza zrobić z tymi 

odpadami gmina?  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest to sprawa Starosty, 

poproszono żeby przybył na obrady, lecz go nie ma w urzędzie jest w Krakowie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, nasze stanowisko było takie, że zawsze stawaliśmy 

po stronie mieszkańców Bucza. Trzeba rozmawiać z powiatem czym się kierowali wydając 

decyzję?.  

Radny Piotr Wyczesany, może wydział środowiska częściej by kontrolował funkcjonowanie 

tego zakładu, na pewno będę prosił o to.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na pewno będziemy takie działania podejmować, 

większość uprawnień kontrolnych ma sanepid, GOŚ.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, zapytał jaki procent mieszkańców np. wsi Mokrzyska 

ma podpisane umowy na wywóz śmieci i segregację? Uważa, że im szybciej wprowadzi się opłatę 

zgodnie z nową ustawą, tym szybciej rozwiąże sten problem ponieważ w dalszym ciągu wysypisk 

śmieci ciągle przybywa, śmierci są palone cały rok.  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę powstających terenów 

górniczych, na ul. Szczepanowskiej – złożono 7 wniosków na obszar blisko 4-5 ha na 

wydobywanie kopalin. Zgodnie z prawem jeśli, studium albo plan tego nie przewiduje osoba, 

która stara się o koncesje, nie powinna tej koncesji otrzymać. Moja prośba idzie w tym kierunku, 

aby bezwzględnie pokazać w pismach, że spółka z Tarnowa która się stara o wydobywanie 

kopalin nie ma do tego prawa. Ustawa o tym mówi jasno. Robienie  tam terenów górniczych jest 

nieporozumieniem. Są tam zlokalizowane tereny do spacerowania i tereny rekreacyjne. 

Niebawem tam będą głębokie dziury. Zwraca uwagę na fakt, że firma stara się o decyzję 

środowiskową, a potem o koncesje, których nie powinna dostać.  

 

Rada Miejska przyjęła do wiadomości informację nt. działań proekologicznych 

oraz Gminnej Gospodarki Odpadami. 

 

Ad. 12 Informacja dotycząca potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy Brzesko. 

Radny Bogusław Babicz, zapytał jak wygląda sprawa nowego bloku komunalnego która jest 

planowana w okolicach ul. Solskiego, czy wiemy kto będzie inwestorem?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na obecną chwilę nie mamy takich ustaleń. Były 

różne propozycje do tego tematu wrócimy na pewno, żeby w jakiś sposób zmaterializować 

budowę tego obiektu.  

Radny Bogusław Babicz, pojawi się sytuacja, że będzie wolny ten budynek po bibliotece, czy 

nie można było by się ewentualnie zastanowić adaptacji tego budynku na mieszkania? Zapewne 

ten budynek będzie wymagał remontu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, to jest dobry obiekt, była propozycja aby w tym 

obiekcie znajdowało się muzeum, ten temat który Pan przedstawił na komisji zarówno jest 

analizowany i omawiany.  

Radna Halina Mrówka, zapytała czy w obrębie naszego Rynku jest jakieś wolne mieszkanie, 

które jest niezamieszkałe lub stoi puste? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, musiał bym sprawdzić, jeden lokal jest ale został 

on przekształcony na lokal usługowy. Sprawdzę i odpowiem.  

Radny Franciszek Brzyk, zapytał co z budynkiem starej poczty, bo jest to lokal który z roku 

na rok niszczeje, czy jest jakaś koncepcja czy ewentualnej sprzedaży? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, każdy z tych budynków wymaga dużych nakładów 

pieniężnych. Chcielibyśmy podjąć działania w jednym bądź góra w dwóch lokalach które będą 

wyglądać najlepiej i w których będzie można uzyskać najszybciej mieszkania.  

 

Rada Miejska przyjęła do wiadomości informację dotycząca potrzeb 

mieszkaniowych na terenie Gminy Brzesko. 
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Ad. 13 Przygotowanie placówek oświatowych Gminy Brzesko do nowego roku 

szkolnego 2011/2012. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że sprowadzanie zostało 

przedstawione i radni się z tym zapoznali. Jak wygląda przygotowanie i sytuacja w placówkach 

oświatowych mówimy o szkole w Sterkowcu w Szczepanowie i po zlikwidowanym budynku?.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, pod koniec czerwca były spotkanie z radą 

pedagogiczną, na spotkanie zostali zaproszeni rodzice w celu uzgodnienia punktu dowozu, 

sposobu dowozu, wyjazdu itd. przyszło tylko czworo rodziców, nawet został zaproszony sołtys 

który nie przyszedł. Stosowane pismo zostało skierowane do starosty brzeskiego w celu 

rozpatrzenia naszej propozycji przez starostwo przy udziale Komendy Powiatowej Policji w 

Brzesku i tak się stało, nasze propozycje zostały przyjęte, natomiast oznakowania i inne 

czynności które należą do kompetencji rejonu dróg publicznych w Brzesku zostały zrealizowane. 

W tym stanie rzeczy można stwierdzić, że uchwała Rady Miejskiej w Brzesku została przez 

Burmistrz zrealizowana. Czekaliśmy dość długo na listę uczniów które będą uczęszczały do 

Szczepanowa, nie mieliśmy żadnych informacji do ostatniego sierpnia że będzie uczęszczało do 

którychkolwiek tych szkół, jedynie 7 uczniów zapisało się wcześniej do Szkoły w Szczepanowie. 

Zaczął się nowy rok szkolny, bez możliwości w ostatniej chwili zmieniania oczywiście w ramach 

uchwały. Okazało się wczoraj, że do Szkoły Podstawowej w Szczepanowie zapisało się 9 uczniów, 

natomiast do Szkoły w Sterkowcu 20 uczniów, natomiast o pozostałych uczniach na dzień 

dzisiejszy nie mamy wiedzy. W tym kontekście należy wyjaśnić, że rodzic ma prawo wyboru 

placówki oświatowej. Natomiast gmina ma prawo ustalić obwód placówki, likwidując szkołę        

w uchwale wskazano jednoznacznie, na Szkołę Podstawową w Szczepanowie. Zgodnie z ustawą 

organ prowadzący szkoły ma obowiązek zapewnić dowóz w następujących sytuacjach: jeśli           

w obwodzie danej szkoły odległość ucznia klas 1-3 jest większa niż 3 km, i odległość 4 km która 

dotyczy uczniów 4-6, nie dotyczy to oczywiście szkół gimnazjalnych. Wracając do przedmiotowej 

sprawy odnośnie uczniów z Wokowic, rodzic oczywiście mógł sobie wybrać inną szkołę, ale 

zdając sobie sprawę że będzie dowoził dziecko sam lub uczeń w jakiś sposób sam będzie do tej 

szkoły dochodził innej możliwości na dzień dzisiejszy gmina nie posiada. A dlaczego podam 

przykład, mamy miejscowości wiejskie, gdzie w jednej z miejscowości 79 uczniów dojeżdża do 

dwóch szkół podstawowych w Brzesku i jest to ryzyko własne rodzica, ponieważ sami sobie takie 

szkoły wybrali. Tak samo w tym przypadku, mamy podobną sytuację, jeśli gmina wskazała 

placówkę oświatową, zapewniając tej placówce wszystkie dostępne możliwości, żeby uczeń czuł 

się bezpieczny, żeby był dowożony, aby korzystał z pełnego portfelu zadań edukacyjnych jakie 

zostały wczoraj przez dyrektora szkoły, rodzicom którzy zdecydowali się na przysyłanie do 

Szczepanowa, przekazane to my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Dlatego też mówić                    

o pewnych niedociągnięciach ze strony organu prowadzącego mija się z celem. Pragnę 

odpowiedzieć na interpelację Radnego Krzysztofa Bogusza, że na dzień dzisiejszy nie ma 

możliwości i potrzeby zmianie obwodu szkolnego na styku obwodu Szczepanowa, Sterkowca. 
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Nie ma możliwości żeby gmina tworzyła dwa obwody dla tej samej małej miejscowości. Było by 

to sprzeczne z jakąkolwiek logiką, jak również sprzeczne z prawem. W sprawie kalkulacji             

w zakresie zlikwidowanej szkoły, oczywiście nie było czasu i nikt takiej kalkulacji nie 

przygotował jeszcze, natomiast taka kalkulacja wyjdzie nam podczas planowania budżetu na rok 

2012. Reasumując stwierdzam, że wszystkie zadania edukacyjne które zostały zaplanowane 

przez dyrektorów placówek oświatowych na nowy rok szkolny zostały zrealizowane. Uczniom 

zapewniono godziwe warunki do nauki.  

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w sprawie gimnazjów- mamy 134 uczniów mniej niż w roku 

szkolnym ubiegłym, jak się to będzie miało wpływ na funkcjonowanie gimnazjów, gdy ta fala 

spadkowa dotrze do gimnazjum, czy jest jakiś plan awaryjny z tym związany. Chciałem zapytać 

jak wypadły wyniki na zakończenie gimnazjów oraz szóstych klas? 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, sprawa związana z ilością uczniów była to ilość 

planowana w miesiącu maju, ponieważ w miesiącu kwietniu dyrektor ma dostarczyć arkusz 

organizacyjny, a więc jest to plan statystyczny. W związku z tym te dane które zostały zawarte są 

tylko danymi majowymi, natomiast dzień dzisiejszy jeśli chodzi o przyjęcia jest bardzo duża jest 

rozbieżność. Do końca sierpnia następuje różna migracja rodziców trudno jest jednoznacznie 

podać. Tych uczniów jest mniej w gimnazjach. W niedługim czasie Przewodniczący otrzyma 

szczegółowe dane.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jeśli dotrze fala niższej populacji dzieci to efekt 

będzie taki, że zamiast trzech oddziałów będzie jeden bądź dwa, a nauczyciele będą musieli się 

pożegnać z pracą.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, kiedy będzie wykonany remont kuchni w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Brzesku?  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, ze względu na skromność środków zostały 

wykonane tylko te najważniejsze remonty. Przedstawił drobne remonty które zostały wykonane 

w szkołach i przedszkolach. Będziemy się starali o to aby w przyszłym roku zakończyć tą sprawę 

w Szkole Podstawowej Nr 3.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, nawiązał do tematu budowy hali przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Po zrobieniu fundamentów nie wykonano odwodnienia. W 

szatniach szkoły gromadzi się woda, nie długo wyjdzie na ścianach wilgoć i grzyby. Stwierdził, że 

należy to dokończyć i uregulować stosunki wodne. Należy wykonać to przed zimą.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, Pan Dobranowskiemu przekażę, ponieważ on 

posiada wszelkie informacje w tej sprawie.  

Radny Franciszek Brzyk, zapytał o stronę formalną – w tamtym roku wnioskował o zmianę 

obwodu gimnazjów, a czy likwidując szkołę w Wokowicach w uchwale został skreślony w jednym 

punkcie a w drugim zmienić dopisując na nowo do obwodu w Szczepanowie, czy tak to zostało 

zrobione?  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, tą sprawę można w taki sposób zrobić, ale mam 

pytanie dlaczego i kosztem kogo? Jeśli wykreślimy szkołę w Wokowicach z obwodu Szczepanów 
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i wpiszemy do Sterkowca to przepraszam bardzo, czy Ci uczniowie którzy w tej chwili zapisali się 

do Szczepanowa to nic nie da.  

Radny Franciszek Brzyk, poprosił o odczytanie uchwały w sprawie likwidacji szkoły  

w Wokowicach, czy znajduje się tam zapis w sprawie obwodu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że zarządził, aby przyniesiono 

uchwałę i ją odczyta. Wyjaśnił, że nie jest konieczne zmienianie w samej uchwałę zapisów 

poprzez skreślenie,  ponieważ nowa uchwała reguluje już faktyczny stan prawny. Zapytał czy 

sołtys Wokowic, chce zabrać głos. Sołtys nie chciał zabrać głosu. 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił sprawę obwodu szkolnego Wokowic.  

Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Robert Kawa, poinformował, że nie przyjechali po to 

aby kłócić się o obwody szkoły. Wyjaśnił, że do szkoły w Sterkowcu przepisało się 20 dzieci, 

zorganizowano dowóz do Szczepanowa. Jeżeli by gimbus dowoził dzieci do Szczepanowa 

następnie skręcił do Sterkowca, wykonuje tylko kilometr drogi więcej na jednym kursie. 

Przedstawiciel Pan Robert Kawa przedstawił swoje wyliczenia kosztów, poprosił również, aby 

dzieci dojeżdżające do Szczepanowa oraz te które dojeżdżają do Sterowca miały jednakowe 

warunki.  

Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że na pierwszej komisji wyjazdowej, przy 

burzliwej dyskusji zadał pytanie rodzicom, aby zdecydowali, gdzie chcą posłać swoje dzieci, do 

której szkoły, w odpowiedzi uzyskał, że nie chcą posłać, ani do Szczepanowa, ani do Sterkowca. 

Na komisjach które odbywały się z udziałem rodziców, poinformowani zostali, że jeśli dadzą 

dzieci poza obwodem to będzie skutkowało to tym, że będą musieli na własną rękę dowozić.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował w nawiązaniu do Pana Roberta Kawy, że deklaruje 

taką wpłatę jeśli będzie potrzeba dla urzędu na dowóz dzieci.  

Radny Edward Knaga, odniósł się do wypowiedzi Pana Roberta Kawy. Poinformował, że 

rodzice się „nie dogadali” i jest to zaniedbanie w stosunku do dzieci.  

Radny Leszek Klimek, poprosił, aby zakończyć ten temat, a w sprawie dowozu dzieci 

przedstawić to komisjom i niech one się tym zajmą, czy będzie to możliwe, czy nie. Ale wyjaśnił, 

że wyniknie problem innych szkół którzy również, będą chcieli aby dołożyć im pieniądze na 

dowóz.  

Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Robert Kawa, odniósł się do wypowiedzi Radnego 

Kazimierza Sproskiego.  

Radny Stanisław Góra, stwierdził, że nie ma znaczenia 1 km więcej, tylko jak się mają 

warunki w tych szkołach i która z tych szkół stwarza lepsze warunki dla dzieci, ponieważ wydaje 

mu się, że to powinno być decydującym czynnikiem wyboru szkoły.  

Przedstawiciel Rady Rodziców Pani Agnieszka Sroka, stwierdziła, że warunki  

w szkołach są jednakowe. My rodzice przede wszystkim braliśmy pod uwagę dobro dziecka,  

a przyjechaliśmy po to aby prosić o ten 1 km dowozu, dodała Pani Agnieszka Sroka.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak poinformował, że przyjmuje oszczerstwa  

i przyjmuje je z pokorą, że wprowadził wszystkich w błąd. Była propozycja dla rodziców, aby 
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rodzice przyjechali do Szczepanowa, zapoznali się z placówką. Czekaliśmy z Dyrektorem niestety 

ze strony rodziców z Wokowic nikt nie chciał jechać, zapewnialiśmy dowóz. Naczelnik dodał, że 

rodzice którzy posłali dzieci do Szczepanowa są zachwyceni ofertą edukacyjną i tym, że będą 

mogli funkcjonować tak jak przystało. W związku z małą ilością dzieci uczęszczających do 

Szczepanowa, podjedliśmy decyzję, aby dowoził bus na 14 osób. Ten bus będzie przywoził 

uczniów do szkoły i będzie do dyspozycji tych uczniów z Wokowic. Nie widzi możliwości żeby 

Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę, żeby dowozić tylko i wyłącznie dzieci z Wokowic do 

Sterkowca bo musiała by objąć wtenczas całą gminę.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, spytał jaka jest odległość od Sterkowca do 

Szczepanowa?  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak odpowiedział, że na dzień dzisiejszy w granicach 

około 4 kilometrów.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, problemem jest to, że 9 dzieci uczęszcza do szkoły 

w Szczepanowie, bus jest na 14 miejsc, gdybyśmy dołożyli 20 dzieci będziemy mieć 29, wtedy 

trzeba by było wziąć autobus i pytanie jest takie, o ile podrożały by te koszty, czy to jest to 450 zł 

o których mówił Pan Kawa?. Należy uszanować decyzję rodziców, którzy wysłali dzieci do 

Sterkowca, ponieważ to jest ich decyzja.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podjęliśmy stosowną uchwałę, były spotkania. 

Oczywiście, możemy rozmawiać. Wczoraj dowiedzieliśmy się jak wygląda sytuacja, nie chciał 

bym abyśmy podejmowali jakieś deklaracje pochopne na kolanie na dzisiejszych obradach. 

Możemy wraz z radnymi przedyskutować ten temat  na komisjach. Często przychodzą do mnie 

rodzice z różnych miejscowości i też jest kwestia dowozu szerszego. Jeśli podejmiemy decyzję  

w jedną stronę to będziemy mieć kolejny problem z innymi szkołami.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, rodzice 20 dzieci tak zadecydowali, ja bym chciał 

żeby można było ich dowozić,  albo zobaczymy czy jest taka możliwość?. Prezes MPK szuka 

nowych kursów, pasażerów, wydaje mi się, że powinien tak zmodyfikować kurs z Wokowic przez 

Sterkowiec, Szczepanów do Brzeska, żeby jakoś uwzględniał godziny kończących się zajęć dzieci, 

zwłaszcza starszych dzieci. Trzeba przekalkulować koszty, jest czas na dyskusję  

i uważam, że można o tym dyskutować mimo pojętych uchwał.  

Radny Stanisław Góra, skierował pytanie do rodziców obecnych na Sali - dla mnie jako 

rodzica sprawą najważniejszą jest nie kilometr czy dwa kilometry, bo to jest kwestia ważna dla 

gminy, ponieważ to gmina będzie finansować, dla mnie najważniejsze są warunki w szkole dla 

mojego dziecka. Zdecydowanie opowiedzieliście się za Sterkowcem - skoro byliście tak 

przekonani o słuszności, aby Wasze dzieci poszły do szkoły w Sterkowcu, dlaczego tego Państwo 

nie wywołaliście wtedy kiedy był na to czas?! Na komisjach padło, którą szkołę chcecie wybrać,     

a odpowiedzi nie było żadnej. Nie rozumiem tego, chciałbym abyście Państwo mi to krótko 

wytłumaczyli.  
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Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Robert Kawa, odczytał wybrany fragment studium 

przygotowane przez Naczelnika Józefa Cierniaka.  Nie chcieliśmy decydować o tym, bo 

broniliśmy naszej szkoły.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, prawda jest taka, że nie chcieliście żadnej szkoły 

wskazać.  

Radny Stanisław Góra, poinformował, że dla niego jest to dziwne w tej chwili, Państwo 

mieliście świadomość, że musicie wybrać, a nie dokonaliście wyboru i dla mnie to jest rzecz 

niezrozumiała.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka ,w ślad za 

wnioskiem Radnego Klimka zgłosiła formalny wniosek o zamkniecie dyskusji, uzasadniając to 

tym,  że od nowa zaczyna się rozdrapywanie ran, aż przykro jest tego słuchać. Sprawa zostanie 

przedyskutowana na Komisjach Rady.  Pan Burmistrz też potwierdził, że przedyskutujemy tą 

sprawę na spokojnie.  

Głosowano: 17 za, 3 przeciw, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011. 

Naczelnik Barbara Odroń-Ferenc omówiła uchwałę zmiany Budżetowej Gminy Brzesko na 

rok 2011.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  16 za, jednogłośnie jak niżej  /16 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

2) 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; 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 
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z dnia 2 września 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/. 

 

3) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 

Brzeska"; (Maria i Adam Halik) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał treść 

uzasadnienia do wniosku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

zdnia 2 września 2011 r. 

w sprawie nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi                        

dla Miasta Brzeska"; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

4) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 

Brzeska"; (Aleksandra i Ryszard Dziedzic)  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał treść 

uzasadnienia do wniosku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi                          

dla Miasta Brzeska"; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

5) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 

Brzeska"; (Teresa i Edward Zaczyńscy)  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał treść 

uzasadnienia do wniosku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  18 za, jednogłośnie jak niżej  /18 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi                        

dla Miasta Brzeska"; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

6) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 

Brzeska"; (Władysław Wojnicki)  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał treść 

uzasadnienia do wniosku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  17 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw /19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi                        

dla Miasta Brzeska"; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

7) nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 

Brzeska"; (Barbara i Janusz Mastek)  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał treść 

uzasadnienia do wniosku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  17 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw /18 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 
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w sprawie nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi                        

dla Miasta Brzeska"; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

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

Brzeska"; (Zbigniew Dulemba)  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał treść 

uzasadnienia do wniosku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty  14 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw, 2 radnych nie 

głosowało /18 radnych obecnych na sali/: 

Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie nadania tytułu honorowego "Medal na Wstędze za Zasługi                                

dla Miasta Brzeska"; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował radnych, 

że w związku z przyjętymi uchwałami o nadanie tytułów honorowych, został złożony wniosek 

Burmistrz Brzeska o zwołanie uroczystej sesji na niedzielę na godzinę 16:30 w RCKB, gdzie przy 

okazji Święta Chleba zostaną wręczone medale.  

 

 

 

9) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska; 

Pani Katarzyna Borzęcka, poinformowała, że od 2007r. usiłuje wyjaśnić sprawę 

nielegalnego przekopania rowu na działce jej ojca.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że stroną 

wedle prawa był ojciec Pani Katarzyny, a skarga została rozpatrzona na komisji Rewizyjnej.         

Z punktu widzenia formalnego skarga jest bezzasadna. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że skarga jest skomplikowana, trudno 

wyjaśnić kto za to odpowiada. Zapewnił, że ten temat będzie w dalszym ciągu kontynuowany, ale 

nie jest prosty do załatwienia. Burmistrz dodał, że będzie musiała Pani dostarczyć 

pełnomocnictwo, ponieważ Pani występuje w imieniu ojca.  

 

Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 
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w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty  17 za, 1 wstrzymujące, 0 przeciw/18 radnych 

obecnych na sali/: 

 

10) zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko; 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty  19 za, 0 wstrzymujące, 0 przeciw/19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

11) utworzenia odrębnych obwodów głosowania; 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty  19 za, 0 wstrzymujące, 0 przeciw/19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

12) zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 

2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku; 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty  14 za, 5 wstrzymujące, 0 przeciw/19 radnych 

obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 
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z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia              

z  30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi              

Kultury w Brzesku 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

13) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że przed 

sesją radni otrzymali nową w/w uchwałę z poprawką. Treść uzasadnienia została zmieniona.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, przedstawiła, że na 

komisji Oświaty była dyskusja na temat tych uchwał i między innymi zostały „wyłapane” błędy          

w uzasadnieniu, w związku z tym został przygotowany nowy i dziś Państwo otrzymali 

z poprawkami.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że te uchwały bez pieczątek są właściwe. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, przedstawiła 

treść projektu uchwały.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że jest błąd w uchwale dot. Dziennika 

Ustaw, powinien być rok 2001r., a zapis jest z 2004r. Zgłosił jako autopoprawkę Burmistrz 

Brzeska.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie uchwałę wraz z autopoprawką oraz uzasadnieniem pod głosowanie – 

został przyjęty  18 za, 0 wstrzymujące, 1  przeciw/19 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

14) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie na Uchwałę Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej  

w Brzesku z dnia 08.06.2011 r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej  

w Wokowicach ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 386, poz. 3409 ). 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, przedstawiła 

treść projektu uchwały.  

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

prawnej brakuje „ Rada Miejska w Brzesku, uchwala co następuje”.  

Burmistrz Brzeska zgłosił jako autopoprawkę.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał pod 

głosowanie uchwałę wraz z autopoprawką– został przyjęty  16za, 1 przeciw,  

0 wstrzymujących /17 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie na Uchwałę Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej  

w Brzesku z dnia 08.06.2011 r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej  

w Wokowicach ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 386, poz. 3409 ). 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad. 15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz ad. 16. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy w jednym punkcie.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział kolejno:  

Radnemu Piotrowi Wyczesanemu, podejmują działania, dokumentacja jest zrobiona, ale ta 

inwestycja będzie kosztowna. Wszystko rozbija się o środki pieniężne. Może uda się ten most 

wyremontować. W sprawie znaków, poproszę aby pracownicy przypatrzyli się tej sprawie  

i podejmiemy działania. W sprawie BIOSOLID, wnioski będą brane pod uwagę przy 

podejmowaniu decyzji.  

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi, w sprawie dowozu już rozmawialiśmy dziś na ten temat. 

Rozważymy i przeanalizujemy te aspekty na komisjach. W sprawie utrzymania budynku, były 

już różne propozycje, mówiono o tym żeby powstały tam mieszkania komunalne. Cokolwiek 

będziemy chcieli tam wykonać, to wiąże się to z nakładami finansowymi. W sprawie placów 

zabaw, większość placów utrzymuje gmina. W ostatnich tygodniach place zostały sprawdzane, 

tak aby wszystkie były dobrze administrowane.  

Radnemu Franciszkowi Brzykowi, w sprawie oklejenia wiat, rzeczywiście może tak się 

nieszczęśliwie stało, wyjaśniam sytuację i na pewno zostanie to usunięte.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że radny jest nieobecny, zatem 

proszę odpowiedzieć mu na piśmie.  

Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Ojczykowi - 6 pracowników złożyło oświadczenia  

o prowadzeniu działalności.  

Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie sprzedaży budynku w Mokrzyskach - jest 

ogłoszony przetarg. W kwestii parkingów przy PSP Nr 3, ten temat już wcześniej został podjęty 

przez Komendanta Policji, my również pomyślimy aby to zaspawać.  
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Radnemu Jarosławowi Sorysowi, w sprawie budowy kanalizacji, najwięcej otrzyma Pan 

bezpośrednio u Pana Prezesa w RPWiK-u, ponieważ oni prowadzą tą inwestycję. W sprawie 

akcji bezpieczna szkoła, udzielił wyczerpującej odpowiedzi Komendant Policji.  

Radnemu Edwardowi Knaga, w sprawie zjazdu ul. Leśnej - czy jest dla Pana wyczerpująca 

odpowiedź w trakcie obrad udzieliłem Panu odpowiedzi. Na stronie powiatu jest relacja  

i wypowiedź Starosty oraz Dyrektora GDDKiA. Z tego co wiem, znalazły się środki na remont 

ulicy i są środki na zjazd docelowy. Te działania idą w dobrym kierunku.  

Radny Edward Knaga, nie wyczerpuje, ale ją przyjmuję.  

Radnej Halinie Mrówka, rzeczywiście podejmiemy prace, bo jest to bardzo słuszne.  

Sołtysowi Witowi Zydroniowi, przekaże Pana zapytanie do RPWiK-u.  

Sołtysowi Markowi Kośmider, w sprawie segregacji-będziemy musieli się przyjrzeć temu na 

komisjach. Nowa ustawa śmieciowa całkowicie zmienia problem odpadów, z wstępnej analizy 

wynika że opłaty wzrosną.  

Przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi, w spawie wydobycia kopalin, sprawdzimy to  

i będziemy podejmować działania.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zaprosił Radnych na uroczystości Święta Chleba, 

które odbędą się w niedzielę, przyjeżdża delegacja z Niemiec wraz z Burmistrzem na czele.  

 

Ad. 17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

(brak obecności MRG)   

 

Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał do wiadomości 

pisma które wpłynęły do Rady Miejskiej od ostatniej sesji:  

- zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury na sesję naukową w dniu 3 września,  

- pismo od Pani W. M, 

- pismo o opublikowanej uchwale w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach; 

- pismo z Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg Krajowych i Autostrad, dot. łącznika 

A4, odpowiedź na apel Rady Miejskiej w Brzesku,  

- pismo do wiadomości w sprawie BIOSOLID w Buczu od Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Bucze, 

- pismo od Dyrektora PKP w Krakowie w sprawie budynku dworca w Jasieniu,  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest na 

sali przedstawiciel miejscowości Jasień, który chciałby, aby gmina wyremontowała budynek 

poczekalni PKP i go utrzymywała.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, byłem na spotkaniu z zarządem PKP, ta sprawa 

była przedmiotem niejednych dyskusji. Na pewno będą montowane wiaty przystankowe, zostały 

one ujęte w projekcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, wiedzą Państwo z czym 

się wiąże ten remont, nie stać jest nas na utrzymywanie i odremontowanie tego budynku. Jeśli 

nie usłyszę głosu przeciwnego do mojej wypowiedzi to uznam, że Państwo radni podtrzymujecie 

mój głos.  

Radny Leszek Klimek, ostatnio miałem możność zapoznania się z projektem dworca 

kolejowego. W tej chwili wyremontowanie tego dworca to tak jak gdyby był na drugim planie, 

dlatego, że przystanek w stronę Bochni do Krakowa będzie o około 400 metrów przesunięty  

i wstawiona wiata przystankowa. Projekt przewiduje, że po ul. Torowej będzie droga 

przesunięta, aż do ulicy Klonowej asfaltowana z chodnikiem. Nie wiem czy jest sens upierać się      

o remont dworca jak część mieszkańców nie będzie korzystało z tego dworca.  

Radny Stanisław Góra, dodał, że zna ten budynek, ponieważ kiedyś korzystał z niego. Ten 

budynek był niszczony, mówiąc dziś o jego remoncie trzeba się zastanowić czy będziemy               

w stanie go utrzymywać i zabezpieczyć. Dlatego decyzja o remoncie dla mnie jest to wysokie 

ryzyko a korzyści znikome.  

Przedstawiciel mieszkańców Jasienia Pan Antoni Pilch, poinformował, że ma ze sobą 

cały plik dokumentów do wglądu. Domaga się przywrócenia zamurowanej poczekalni, sprawę tą 

poparł Burmistrz, Sołtys 3 stycznia bieżącego roku. Zadeklarowały się odremontować 

poczekalnie i przekazać samorządowi na okres minimum 3 lat, dlaczego ta sprawa tak długo się 

toczy? Jak zostanie decyzja podjęta, to proszę o konkretne pismo w tej sprawie od Burmistrza, 

Sołtysa i Przewodniczącego Rady, w dalszym ciągu czekam.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, myśmy poparli Pana starania w tym sensie, że 

jeśli PKP wyremontuje otworzy i uruchomi to bardzo dobrze, my nie mówiliśmy że przejmiemy     

i będziemy go prowadzili. Pan prosił, aby poprzeć Pana działania w sprawie uruchomienia i 

odnowienia tego budynku. To PKP utrzymuje przystanki, ma wpływy ze sprzedaży biletów i to 

jest zadanie własne PKP. Nawet gdyby udało się nam środki zagospodarować na odnowienie 

tego obiektu, to jednak była propozycja że jeśli rzeczywiście mieszkańcy by korzystali, taka była 

sugestia ze strony PKP żeby znalazły się osoby które będą utrzymywały ten obiekt. To nie jest 

budynek gminny, to nie jest nasze zadanie.  W ostatnim czasie widzieliśmy te projekty ze 

sołtysem i wydaje mi się spełnią one oczekiwania mieszkańców, będą trzy wiaty przystankowe.  

Przedstawiciel mieszkańców Jasienia Pan Antoni Pilch, 5 maja było spotkanie dwóch 

dyrektorów. Nie wszyscy radni znają sytuację, jest to budynek wybudowany czynem społecznym 

przez mieszkańców Jasienia i Jodłówki. Kiedy ta sprawa się skończy, ja będę chodził do skutku 

bo nie zdradzę ludzi i mieszkańców, którzy mi podpisali.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka dlaczego nie satysfakcjonuje Pana takie 

rozwiązanie, czy one nie spełnią tych kryteriów? 

Przedstawiciel mieszkańców Jasienia Pan Antoni Pilch, to jest przyszłość.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, zarządziła, aby 

skończyć dyskusję, ponieważ nie jest się w stanie dzisiaj tutaj podjąć żadnych rozstrzygnięć. 

Zaproponowała, aby sprawę przekazać na komisję Gospodarki Komunalnej.  

Radna Ewa Chmielarz, poinformowała, że sprawdziła budżet i wie nad czym głosuje, dodając 

że nic nie ma w budżecie odnośnie parkingu w Szczepanowie. Kto zgłosił ten wniosek na tą 

inwestycje?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w ubiegłym roku była na ten temat dyskusja. Dwa 

lata temu był temat parkingu w Mokrzyskach i też można było powiedzieć, że była to 

niepotrzebna inwestycja, przed Domem Ludowym.  Parkingi są potrzebne, bo cały czas wnioski 

są składane. Inwestycje są często etapowane.  

Radny Edward Knaga, nawiązał do tematu szkolnictwa. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że 

jeśli nie będzie dzieci, a na razie prognozy mówią, że nie będzie trzeba się przymierzyć już  

i wskazać szkoły które będą szkołami w mieście i gminie doinwestowywane, 43 mln z budżetu 

gminy idzie na szkolnictwo, 23 mln subwencji za chwilę nie będzie środków nawet na to co nam 

przydzieli Unia Europejska. Prosiłem wydział, żeby taki program opracował, taki program 

należy opracować i poinformować społeczeństwo. Formalnie proszę, żeby zająć się tym 

problemem.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, ten problem był 

omawiany na posiedzeniu komisji Oświaty. Komisja podjęła identyczne stanowisko jak w tym 

momencie postawił Radny Edward Knaga.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że szkoła w Sterkowcu przestała być najmniejszą 

szkołą, ponieważ teraz Szkoła w Szczepanowie jest najmniejszą.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, poinformował, że 

nowy Rynek w Brzesku jest piękny, ale elewacje wokół rynku pozostałe psują wizerunek oraz 

reklamy. Może wartało by wystąpić do zarządców?!  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, powoli kamienice ulegają modernizacji. Mam 

nadzieję, że mieszkańcy zobaczą jak wygląda rynek, to sami podejmą działania z odnowieniem, 

proponowałem mieszkańcom wspólne działania, ale nie udało się to zrealizować.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, zaprosiła radnych  

w imieniu Zarządu Osiedla Kościuszki-Ogrodowa na piknik, który odbędzie się w  dniach           

10-11. 09.2011r. na Osiedlu Ogrodowa. 

Ad. 19.  Zamknięcie obrad sesji. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria 

Kądziołka zamknęła obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz.10.00 – do godz. 16:15  
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