
P R O T O K Ó Ł  Nr  XIX/ 2012 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     25 stycznia 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XIX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk.  

W sesji udział wzięło 19 radnych:  

1. Babicz Bogusław, 

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Chmielarz Ewa, 

5. Gawiak Jerzy, 

6. Góra Stanisław,  

7. Kądziołka Maria, 

8. Knaga Edward, 

9. Kucia Maria,  

10. Kwaśniak Adam,  

11. Lubowiecka Anna, 

12. Mrówka Halina, 

13. Ojczyk Krzysztof, 

14. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

15. Pasierb Tadeusz, 

16. Sproski Kazimierz, 

17. Strojny Paweł, 

18. Sorys Jarosław,  

19. 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.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XIX Sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, Sekretarza 
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Gminy, kierowników i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji 

uczestniczyło 19 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.  Przewodniczący poinformował, tuż 

przed obradami otrzymali radni projekt apelu w sprawie utrzymania obecnej struktury Sądu 

Rejonowego w Brzesku, dodając że wprowadzi go do porządku obrad. Poprosił Pana Burmistrza 

obecnego na sali, aby wyjaśnił tę sprawę.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poprosił, aby wprowadzić apel do porządku obrad 

i złożył wyjaśnienia. Poinformował, że szykują się zmiany polegające na tym, że niektóre sądy 

stracą swój status, sądy rejonowe one fizycznie będą istniały lecz tylko będą filiami niektórych 

sądów. Taki projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ukazał się i w ramach tych zmian 

które są proponowane, kilka sądów w Małopolsce stracić może dotychczasowy statut. W tym 

projekcie, Brzeski sąd zostaje w takiej formie. To rozporządzenie ma zostać podpisane do końca 

lutego, nie dawno wziąłem udział w spotkaniu samorządowców z Ministrem Sprawiedliwości  

w Warszawie w tej sprawie. Myślę, że w ślad za naszym działaniami pójdą inne samorządy  

z powiatu brzeskiego.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, apel jest jak najbardziej zasadny i podjecie takie 

stanowiska. Zaproponował, aby podjęcie apelu było następnym punktem zaraz po pkt. 14 - 

podjęcie uchwał i stanie się zatem punktem 15, a następne punkty będą miały zmienioną 

kolejność. Punkt 15 będzie miał następującą treść: „Stanowisko Rady Miejskiej w Brzesku 

w sprawie utrzymania obecnej struktury Sądu Rejonowego w Brzesku.” Następnie 

poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie: głosowano 16 za, jednogłośnie przy 16 radnych 

obecnych na sali. Zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Uwag brak. Przewodniczący 

Rady, poinformował, że na ostatniej sesji podjęto wniosek, aby wrócić z projektem sprzedaży 

nieruchomości w Okocimiu, dot. dworka. Dodał, że jest winien wyjaśnienia w tej sprawie. 

Ostatnio odbyło się spotkanie przedstawiciela konserwatora zabytków z Panem Burmistrzem. 

Informację jaką uzyskaliśmy jest taka, że w tym tygodniu ma wyjść decyzja konserwatora o 

utrzymaniu całości działki jako jednej, niepodzielnej części. Powrócimy do tego tematu jak 

będzie wydana decyzja od konserwatora, stąd  w porządku obrad ten projekt się nie znalazł.  

Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił porządek obrad  XIX sesji 

Rady Miejskiej w Brzesku, wraz z wprowadzoną zmianą, zwołanej na dzień 25 stycznia 

2012 roku: 

 



 3 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

8. Sprawozdania 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. Analiza sprawozdań z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2011.  

12. Analiza sprawozdań z działalności Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 

w Brzesku za rok 2011.  

13. Informacja na temat działań promocyjno-kulturalnych na rok 2012.  

14. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2012; 

2) nadania nazwy drodze położonej w Sterkowcu;  

3) pozbawienia statusu pomnika przyrody;  

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

5) odmowy przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku; 

15. Stanowisko Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie utrzymania obecnej struktury Sądu 

Rejonowego w Brzesku.  

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  

19. Wolne wnioski i zapytania.  

20. Zamknięcie obrad sesji. 

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

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 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 17 za; 0 wstrzymujący; 0 przeciw. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie.   
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Ad. 4.  Interpelacje radnych. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, złożyła pisemnie jedną interpelację. Zwracam uwagę na 

konieczność wyremontowania kapliczki Św. Antoniego w Brzesku, przy ul. Browarnej. Kapliczka 

przechyla się, więc jest konieczność podbicia fundamentów, odmalowania jej i odtworzenia 

łacińskiego napisu, który został zniszczony. Mam nadzieje ,że na ten cel uda się pozyskać środki 

zewnętrzne.  

Radna Halina Mrówka, złożyła na piśmie jedną interpelację. Stwierdzam, że chodnik przy 

ul. Browarnej na odcinku Kręgielni do sklepu PSS wymaga naprawy. Nierówności na chodniku 

stwarzają niebezpieczne sytuacje dla poruszających się po nim pieszych. Naprawa polega na 

usunięciu kostki i wykonaniu nowego podłoża wyrównującego i ponownym ułożeniu tego 

samego bruku. Fakt odnowienia budynku Kręgielni obliguje do poprawy estetyki  

i bezpieczeństwa jego otoczenia.  

 

Ad. 5.  Zapytania radnych.  

Radny Edward Knaga, poinformował, że przez stowarzyszenie Kopaliny ponownie 

wprowadziło nowe zaprzeczenie w sprawie zjazdu ul. Leśną. Poprosił Burmistrza, aby 

porozmawiać z Panem Starostą, aby jak najszybciej przyspieszyli rozpatrzenie decyzji 

odwoławczej w Warszawie. Kolejnym zapytaniem jest sprawa wycięcia drzew, wzdłuż pasa który 

będzie w przyszłości zjazdem z autostrady na ul. Leśnej, które są pomnikami przyrody, na tej 

posesji są dwa drzewa. Jedno drzewo zostało złamane podczas wichurę, 5 stycznia- ta sprawa 

jest już zamknięta. Natomiast jest jeszcze jedno, które faktycznie ma 5 konarów suchych  

i należało by się tym zająć. Rozmawiałem już z właścicielką, wie że to spoczywa na jej 

obowiązku, lecz ta pani nie ma pieniędzy na to, żeby się zajmować tym pomnikiem przyrody. 

Proszę napisać pismo do Ministerstwa Ochrony Środowiska, by na tego typu pomniki przyrody 

w przyszłości z budżetu własnego przesyłał gminom pieniądze.  

Radna Halina Mrówka, zapytała w sprawach:  

- w przedszkolu Nr 9, podniesienie sufitu w kuchni, czy są jakieś decyzje w tej sprawie. 

Obawiam się, że sanepid może zamknąć przedszkole z tego powodu.  

- na ul. Okocimskiej prosiła, aby przekręcić lampę oświetleniową na łuku drogi koło stadionu, 

dotychczasowa lampa oświetla drzewo i fragment budynku Browaru Okocim, jest to 

niebezpieczny zakręt i jest tam ciemno, 

- na ul. Browarnej przy wjeździe na ulicy przed światłami, po prawej stronie jest niebezpieczna 

głęboka dziura koło krawężnika,  

- służby które są odpowiedzialne za utrzymanie Rynku w centrum naszego miasta powinny 

posypać trakt pieszych jakimś piaskiem, ponieważ jest bardzo ślisko.  

 

Ad 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
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Sołtys Sterkowca Józef Witek, zapytał w sprawie nowo powstałej ustawy tzw. „śmieciowej” 

zapytał czy będzie jakaś dyskusja odnośnie jak będzie wyglądać i jaka będzie wizja w naszej 

gminie, ponieważ ma pewne przemyślenia odnośnie obszarów wiejskich.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że na pewno takie działania będą 

podejmowane, obecnie czekamy na  ogłoszenie pewnych aktów prawnych. Pracownicy obecnie 

jeżdżą na szkolenia w tym zakresie. W tej chwili wychodzą dopiero rozporządzenia, Sejmik 

Województwa będzie musiał podjąć najpierw uchwałę, potem my będziemy tą uchwałę 

podejmowali. Taka dyskusja się na pewno będzie z Państwem, tylko musimy mieć więcej wiedzy 

i informacji. Powoli wiedzę zyskujemy, a ustawa dopiero wchodzi. Ustawa ma być wdrożona 

przez gminy do połowy 2013 roku.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że Burmistrz ma rzeczywiście 

rację, opracowywany jest dopiero szczegółowy harmonogram czasowy wdrażania tej ustawy.  

 

Ad. 7.  Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. brak obecności. 

 

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; 

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa; 

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Radna Ewa Chmielarz w.z Przewodniczącego - Komisja Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Rodziny;  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie wniosku komisji zdrowia, jak 

miałaby wyglądać zamiana przekształcenia świetlicy środowiskowej w placówkę wsparcia 

dziennego? 

Radna Ewa Chmielarz, poinformowała, że na ten temat może wypowie się obecna Pani 

Dyrektor MOPS, ponieważ ona zaproponowała ten wniosek, gdyż w ustawie,  która weszła w 

życie jest zapis, że jest potrzeba, aby była jedna placówka wsparcia dziennego.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka - Paryło, ustawa nakłada na gminę prowadzenie 

placówki wsparcia dziennego i na komisji zastanawialiśmy się czy istniejące świetlice nie 

spełniają tego właśnie warunku i wniosek ten dot. przeanalizowania pod tym kątem                         

i ewentualnie przekształcenia już działających świetlic w placówkę wsparcia dziennego o takiej 

której mowa jest w nowej ustawie.  

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

sesji. Materiały zostały radnym doręczone na piśmie (sprawozdanie przyjęto).  
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Radny Franciszek Brzyk, zapytał o punkt 12 do sprawozdania, dot. inwestycji jest zapisane, 

że zrezygnowano z zakończenia projektu gospodarki ściekami w części Okocimia ze względu na 

niekorzystne badania geologiczne tego rejonu. Jak gmina widzi problem rozwiązania gospodarki 

ściekami w tym rejonie? Czy będzie jakaś alternatywna forma i w jaki sposób? Drugie zapytanie 

dot. punktu 13 do sprawozdania, kiedy zostanie oddany projekt budynku wielorodzinnego na ul. 

Partyzantów?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że jeśli chodzi o kanalizację - jest to 

temat do dyskusji. Z przyczyn niezależnych od nas, powódź spowodowała że są prowadzone        

w tej chwili badania i są również zmiany w przepisach, że tak jak przedtem niektórzy budowali 

na terenach osuwiskowych teraz już nie można na takich terenach budować oraz też nie będzie 

można wykonywać pewnych inwestycji, które są kosztowne a może się okazać że będą ulegać 

zniszczeniu. Na pewno alternatywą są przydomowe oczyszczalnie które w jakiś sposób mogą 

pomóc, my mieszkańcom takie dokumentacje w ubiegłym roku przekazywali nieodpłatnie 

mieszkańcom, więc to jest jedna z form a ona jest kosztu podobnego jak podłączenie do 

kanalizacji natomiast w samej eksploatacji można powiedzieć tańsza. Okocim ma też takie 

warunki, że jest teren pochylony, ale dobrze jest skanalizowany bo są sołectwa gdzie nie ma w 

ogóle kanalizacji. W sprawie projektu, udzielę Panu odpowiedzi w podpunkcie odpowiedzi na 

zapytania. 

(sprawozdanie przyjęto). 

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

ostatniej sesji. 

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

brak.  

Ad. 11. Analiza sprawozdań z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2011. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania, dodał, że komisje dość obszernie dyskutowały  

i omawiały w/w temat. W związku z tym zapytał czy są jakieś zapytania? (Uwag i zapytań brak) 

Rada Miejska w głosowaniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.  

Ad. 12 Analiza sprawozdań z działalności Regionalnego Centrum Kulturalno-

Bibliotecznego w Brzesku za rok 2011. 

Dyrektor Maria Marek, przedstawiła następująco informację:  
 
W nowym obiekcie RCKB w Brzesku, Biblioteka pracuje od 27 czerwca 2011. Nowo wybudowany 

obiekt RCKB jest przestronny, dobrze wyposażony i w pełni nowoczesny. W I tygodniu pracy 

tzw. „tygodniu otwartym” odwiedziło bibliotekę ok. 4.000 osób zwiedzających obiekt, wystawę 

malarstwa Eugeniusza Molskiego, uczestniczących w różnych imprezach. Brzeszczanie 

przychodzili całymi rodzinami. Odwiedziło też obiekt wielu Brzeszczan mieszkających obecnie w 

innych częściach kraju lub za granicą a przebywających na wakacjach w Brzesku. Czuło się ich 

zachwyt i aprobatę. Przekazywali gratulację gospodarzom miasta. 
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PiMBP jest otwarta na nowe wyzwania, które stara się podejmować w codziennej pracy                      

z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym. Systematycznie uzupełnianie zbiory stanowią 

skarbnicę wiedzy dla wszystkich grup użytkowników. Ponadto Biblioteka stara się organizować 

rożne formy pracy wspierające rozwój czytelnictwa, pomagające sensownie zagospodarować 

wolny czas, rozwijające zainteresowania i zdolności. Umożliwia korzystanie z dostępu do 

Internetu i technik komputerowych. 

Od 27 czerwca 2011 Biblioteka poszerzyła swoja ofertę usług o nowe działy: Dział 

Multimedialny – oferujący 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, oraz 

zbiory multimedialne, zbiory muzyczne, audiobooki. Dla osób z dysfunkcją wzroku udostępnia 

powiększalnik tekstu Magni Link X Reader z 19 calowym monitorem, który podnosi komfort 

czytania, pozwala na, pisanie oglądanie zdjęć i wykonywanie prac ręcznych.  

Dział Informacyjno-Bibliograficzny gromadzący zbiory regionalne i dokumenty życia 

społecznego a więc artykuły, wycinki prasowe, broszury, plakaty itd. Zbiory te są katalogowane 

w elektronicznym systemie „Sowa” i służą wszystkim poszukującym wiedzy o regionie. Dział ten 

rozpoczął również tworzenie CATL (Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej) i nagrywania 

świadków historii. 

Komnata bajek- miejsce przyjazne dziecku, przeznaczone dla najmłodszych czytelników, 

służące ich edukacji i zabawie. 

Ponadto przy Bibliotece powstały 2 Dyskusyjne Kluby Książki – dla dorosłych czytelników            

i dla młodzieży. Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) działają w naszym kraju pod patronatem 

Instytutu Książki od 2007 roku. Ich celem jest przede wszystkim promocja czytelnictwa. 

Dyskusyjne Kluby Książki są dla wszystkich, którzy lubią czytać i rozmawiać o książkach. 

Stwarzają nie tylko możliwość dyskusji, wymiany poglądów, ale także poznawania nowych 

autorów, gatunków literackich, a także uczestniczenia w ciekawych spotkaniach autorskich. 

Klub Maluszka”- spotkania dzieci 1,5 – 3 lat oraz ich rodziców/opiekunów w celu zdobywania 

wiedzy i nowych umiejętności poprzez organizowane zajęcia, wymianę doświadczeń i rozmowy            

z fachowcami. Wczesny kontakt z książką w gronie rówieśników i rodziców, w miłej atmosferze, 

ma na celu wyrobienie nawyku czytania i przyjaźni z książką na całe życie.  

Biblioteka poszerzyła swoją ofertę o:  

- warsztaty z zakresu języka angielskiego. Warsztaty te odbywają się w trzech grupach 

wiekowych. W 2011 roku odbyło się 40 spotkań i trwają nadal.  

- kursy podstaw obsługi komputera i Internetu dla seniorów. W roku ubiegłym 

przeprowadzono 2 edycje kursu – w sumie 22 lekcje. Następna edycja rozpocznie się w lutym. 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI W 
LICZBACH RCKB  
27.06-30.12  

ROK 2011 (ogółem)  

1.  Liczba czytelników 
nowo zapisanych  

2268  5349  

2.  Liczba 
wypożyczonych 

44271  74559  
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książek na zewnątrz  

3.  Liczba książek 
udostępnionych na 
miejscu  

17032  18526  

4.  Liczba 
wypożyczonych 
czasopism  

1190  2287  

5.  Liczba odwiedzin 
wypożyczalni i 
czytelni  

40801  55056  

6.  Liczba osób 
korzystających z 
innych form pracy 
Biblioteki  

8993  9171  

 

Ogółem z usług Biblioteki w 2011 roku korzystało 64 227 osób, w tym 49 794 w Regionalnym 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. 

FORMY PRACY  LICZBA  
Wystawy  - „Mój piękny świat V” – 

wystawa prac Eugeniusza  
Molskiego  
- „Bóg bogaty w 
miłosierdzie” – wystawa 
fotografii  
Tomasza Szarka poświęcona 
Janowi Pawłowi II  
- wystawa z okazji 20-lecia 
firmy „Granit”  
- wystawa z okazji 25-lecia 
czasopisma „Wzrastanie”  
- wystawa malarstwa 
Małgorzaty Mizia  

5  

Spotkania autorskie  - z Małgorzatą Orlewicz-
Musiał (brzeszczanką, 
podróżniczką, autorką 
książki Antypody do góry 
nogami)  
- z Agnieszką Perepeczko 
(wspólnie z MOK)  
- z Waldemarem 
Smaszczem (krytykiem 
literackim z Białegostoku) – 
temat „Miłość w poezji K. K. 
Baczyńskiego”  
- z Jarosławem Kretem – 
temat „Mój Egipt”  
- z Barbarą Kosmowską – 
autorką książek dla 
dorosłych i młodzieży  
- z Andrzejem Grabowskim 
– temat „Książka jako 
podstawa scenariusza 

7  
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teatralnego”  
- z Wiesławem Drabikiem – 
autorem 150 książeczek dla 
dzieci  

Lekcje literackie i 
biblioteczne  

- „O poezji Czesława 
Miłosza” – prelekcja P. Zofii 
Rogowskiej  
- „Biblioteka jakiej nie 
znamy” – lekcje 
biblioteczne połączone ze 
zwiedzaniem RCKB dla 
przedszkolaków, dzieci ze 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich 
(36)  
- „Charakter szlifowany jak 
diament” - prelekcja z 
prezentacją multimedialną 
dot. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego  
- „Czy można zachwycić się 
jesienią?” - prelekcja 
połączona z prezentacją 
multimedialną dla 
przedszkolaków (2)  
- „Idą święta” – świąteczne 
spotkanie z 
przedszkolakami 
(prezentacja multimedialna 
„Tradycje i zwyczaje Świąt 
Bożego Narodzenia”, 
wspólne ubieranie choinki)  

41  

Konkursy  - „Od nas zależy co w 
dziełach widzimy” – konkurs 
wiedzy na temat życia i 
twórczości Czesława 
Miłosza dla młodzieży szkół 
średnich z okazji Roku 
Miłosza  
- „Gdzie mieszka bajeczka” 
– konkurs recytatorski 
poezji Czesława 
Janczarskiego dla dzieci ze 
szkół podstawowych  

4  

 

- „Nadzieja uczy czekać” - konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego dla 
gimnazjalistów  
- „Znam Harrego Pottera” – cykliczny konkurs czytelniczy  
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Imprezy  - XXI Międzynarodowa 
Galicyjska Jesień Literacka 
– „Ballada dla Patrona” – 
koncert poetycko-
muzyczny  
- „Spotkajmy się w 
Bibliotece” – kreatywne 
warsztaty architektoniczne 
dla uczniów szkół 
podstawowych pod 
kierunkiem P. Anny Martyki  
- „Światowy Dzień 
Pluszowego Misia” – 
spotkanie z 
przedszkolakami (2)  
- Andrzejkowy Wieczór 
Wróżb i Magii  
- spektakl „Skarb dobroci” 
w wykonaniu Teatru Króla z 
Łodzi dla przedszkolaków  
- spektakl „Co Ci mogę dać 
Święty Mikołaju” w 
wykonaniu Teatru 
Otwartego z Krakowa dla 
przedszkolaków  
- Wakacje w Oddziale dla 
Dzieci - zajęcia „Wakacje 
pełne przebojów: hity 
książkowe, hity filmowe” i 
„Scooby-Doo i Ty – Zostań 
detektywem”, „Wakacyjna 
Akademia Filmowa”, „Lato 
z Komputerem” (43)  

50  

Nowe formy pracy  - spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki (4)  
- spotkania Klubu Maluszka 
(5)  
- warsztaty języka 
angielskiego (40)  
- II edycje kursu 
komputerowego dla 
seniorów (22)  
- „Cała Polska czyta 
dzieciom - czytamy i my!” – 
cykliczne głośne czytanie i 
zajęcia plastyczne dla 
przedszkolaków (2)  
- „Poranki z książką” – 
cykliczne spotkania 
literacko-plastyczne z 
przedszkolakami (4)  
- „Bajkowa Akademia 

106  
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Filmowa” – projekcje 
filmów dla dzieci (20)  
- „Środowe czytania” – 
popołudniowe zajęcia w 
Komnacie Bajek (3)  
- „Każdy może być artystą” 
– zajęcia plastyczne dla 
dzieci (6)  

 

Od 4 stycznia 2012 r. uruchomiony został elektroniczny system wypożyczeń. W związku z tym 

nastąpiło wiele zmian. Tradycyjną kartę czytelnika zastąpiono kartą z kodem kreskowym. Karta 

ta upoważnia czytelnika do korzystania ze wszystkich działów Biblioteki. Istotne zmiany 

dotyczące systemu wypożyczeń zamieszczone zostały w Regulaminie Biblioteki.  

Dyrektor Maria Marek, będziemy dalej kontynuować warsztaty i kursy. RCKB funkcjonuje 

dobrze i też mam swoje przemyślenia jeśli słyszę, że piszę się, że detronizacja kultury w mieście, 

że się mało dzieje. Wcale tak nie uważam, z RCKB dużo osób korzysta. Z resztą jak już ktoś 

zacznie na ten temat pisać, to może zacznijmy z tego korzystać wszyscy, bądźmy dzielni, 

przychodźmy wszyscy. Imprez jest na tyle, nie wszystkie imprezy są na tyle ogromne, lecz 

czasem nie wiadomo czym społeczeństwo zadowolić ponieważ jest np. impreza bardzo 

prestiżowa i przychodzi mało osób. Zdarza się, że ciężko trafić w gust społeczeństwa, my się 

naprawdę staramy, my wszystkich serdecznie zapraszamy i myślę, że wcale nie dzieje się źle a 

wręcz przeciwnie bardzo dobrze. Średnia frekwencja w bibliotece to jest 300 osób dziennie, jeśli 

Państwo uważacie, że jest to mało. 

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, pani Dyrektor wspomniała o przyczynach spadku, 

ja myślę, że przede wszystkim tak przynajmniej z rozmów z mieszkańcami, pozwoliłem sobie 

rozpoznać jakie są przyczyny spadku czytelnictwa. I co się okazuje, że niezależnie od tego, w 

złych warunkach pracowali bibliotekarze, dostępność też jest inna niż w bibliotece głównej 

wpłynęła na spadek czytelnictwa. Ja mam sygnały i to się bierze z rozmów, takie że mieszkańcy 

chętnie wejdą do pięknego budynku ale też w inny sposób wsparcie elektroniką przy większej 

ilości osób będą korzystać z tego większego nowego gmachu. Jeżeli chodzi o spadek, to zgodzę 

się z panią, że to iż 2,5 miesiąca główny punkt biblioteczny nie działał i to się musiało przerzucić 

na spadek czytelnictwa.  Myślę, że w tym roku podbijemy rekord.  

Dyrektor Maria Marek, wprowadzanie systemu elektronicznego, dużo zmieniło, 2,5 miesiąca 

był budynek nieczynny to też przełożyło się na spadek czytelnictwa, gdyż nie było dostępu do 

wypożyczeń. Nie mamy spadku, ponieważ mamy większą ilość czytelników. Nie sądzę, że w tym 

roku będzie spadek lecz właśnie wzrost, bo pozyskujemy coraz więcej czytelników.   

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wszystko zależy jak coś się promuje. Warto podjąć 

działania,  aby może poszerzyć jeszcze promocję biblioteki np. w szkołach.  

Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, mamy dobre relacje ze szkołami, jesteśmy 

dobrze postrzegani, przychodzą do nas, uatrakcyjniamy im przychodzenie do biblioteki. Nie 

wiedzę, żeby było źle w tym względzie. Z gimnazjami, szkołami podstawowymi, liceum, może 
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troszkę gorsza współpraca ze szkołą ponadgimnazjalną na Zielonce, ale oni najmniej byli otwarci 

na takie prelekcje, spotkania.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, rzeczywiście sporo osób przychodzi na spotkania, 

wystawy. Przyciągają widzów, nieraz z obawą przychodzę na salę, bo się okazało, że jest pełna 

sala, widać, że to centrum żyje.  

Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, jesteśmy otwarci na Państwa propozycje 

również, wynajmujemy na kursy, spotkania, promuje to nas w różnych regionach kraju. Teraz 

był kurs przedsiębiorczości, wynajęliśmy pomieszczenie- firma była zachwycona budynkiem.  

W ostatnim czasie dwu dniowy kurs był prowadzony, może powie Pani Radna Chmielarz, przy 

jej pomocy to zorganizowaliśmy, w sensie takim, że przyszło ogłoszenie na e-maila, podaliśmy 

cenę 30zł. za godzinę, a brzeska planeta zaraz odwrotnie podała kwotę 17zł. przewalczyliśmy 

temat dzięki Pani Ewie Chmielarz.  

Radna Ewa Chmielarz, podziękowała pani dyrektor Marii Marek, za tak świetnie załatwienie 

tego kursu. Muszę Państwu powiedzieć, że uczestniczyły osoby z różnych części naszego 

województwa m. in. z Suchej Beskidzkiej, Tarnowa, Krakowa i byli zachwycone naszym 

budynkiem. Już wiemy, że przyszłe konferencje 300 osobowe chcą zorganizować w naszym 

budynku RCKB. Dziękuję jeszcze raz Pani dyrektor za sprawne zorganizowanie tego kursu i że 

wszystko było elegancko załatwione, wpłacenie takiej kwoty patrząc na krakowskie ceny to nie 

ma co się porównywać. Za taką cenę w Krakowie, to jest budynek bardzo obskurny.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ma Pani rację, wszyscy którzy przychodzą do 

RCKB na spotkania to pierwsze wychwalają ten budynek, są to osoby które można powiedzieć że 

„z niejednego chleba piec jadły”, więc to świadczy, że naprawdę mamy powód do domu. Mamy 

też sieci hoteli, powstały ostatnio jeszcze kolejne bazy noclegowe, cena za wynajem jest niska, 

więc to też jest duża promocja gminy, miasta.  

Radny Franciszek Brzyk, zapytał w związku z zawirowaniami jakie były i są związanymi          

z Biblioteką Pedagogiczną, czy ewentualnie nie rozważałaby pani takiej opcji, przyjęcia np. 

księgozbioru z tej biblioteki i utworzenia działu pedagogicznego w oparciu o porozumienie np.     

z Marszałkiem? W ten sposób może powiększyła by się oferta naszej biblioteki a myślę, że 

funkcjonowanie w takim mieście Brzesko aż dwóch bibliotek, może nie do końca byłoby sensem, 

może była by możliwość techniczna, stworzenie osobnego działu? 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest pismo od Zarządu 

Województwa Małopolskiego wywołane naszym apelem w tej sprawie. Żadne decyzje nie zostały 

jeszcze podjęte, one pewnie niebawem będą podejmowane i tą dyskusję należałoby podjąć w 

momencie, kiedy decyzja ta rzeczywiście zapadnie.  Z pisma wynika, że może ona nie zapaść.  

Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, z tego co ja wiem to prawdopodobnie nie 

zostanie zlikwidowana nasza biblioteka pedagogiczna.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, uważam, że było by to złe działanie jakbyśmy to 

teraz podjęli, bo to by znaczyło, że po prostu się godzimy z likwidacją. Wydaje mi się i z głosów 

mieszkańców również jest taka opinia, że tak biblioteka jest potrzebna. Musimy tą bibliotekę 
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utrzymać w mieście, natomiast gdyby się okazało, że te działania zostały zrealizowane, że będzie 

likwidacja, to oczywiście podejmiemy takie kroki, żeby przenieść księgozbiór do RBKB. Teraz 

musimy zrobić wszystko żeby ta biblioteka była.  Na tym etapie ta dyskusja jest niepotrzebna, bo 

będzie oznaczać , że się z tym godzimy. 

Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, zgadza się z Burmistrzem lecz dodał, że nie 

było by to takie proste z przeniesieniem. Biblioteka pedagogiczna była planowana w tym 

obiekcie jako biblioteka pedagogiczna obok miejskiej, czyli to drugie piętro które później 

zaadoptowane zostało na potrzeby MOK-u, planowane było na bibliotekę pedagogiczną. W tej 

chwili przejęcie tej biblioteki w całości jest nie możliwe, biblioteka ma prawie 30 tysięcy książek, 

absolutnie tego nie zmieścimy, to fizycznie nie jest to możliwe.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wróćmy do tematu i zajmijmy się tematem 

punktu obrad. Nie jest to czas na roztrząsanie tego, naszym zamiarem jest utrzymanie, a nie już 

podejmowanie kroków na rzecz pośrednich likwidacji. Dopóki Sejmik i Zarząd Województwa nie 

wypowie się ostatecznie to będziemy się starać, aby tą bibliotekę utrzymać.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, wyjaśnił, że teraz mamy ogromny potencjał 

jeśli chodzi o wypożyczenia, ostrożna prognoza wypożyczeń to jest wzrost o 6 % bez czynników 

wspierających.  

Radny Krzysztof Bogusz, jak wygląda dostępność bazy danych dot. książek posiadanych         

w bibliotece w RCKB dla osób które przychodzą np. do fili? 

Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, odpowiedziała, że większości nasze filie są 

wprowadzone. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, kiedy Państwo się przeprowadziliście do budynku 

RCKB, zwiększyła się Wam powierzchnia, a jak kwestia zatrudnienia, ilość pracowników w starej 

bibliotece wystarczała, to teraz przybyło więcej działów, oferta jest bogatsza, w związku z tym 

mam pytanie, czy dajecie sobie radę, ilość etatów?.  

Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, w związku z przeprowadzką, zwiększyliśmy  

o 7 etatów nowych w tym jest sprzątaczka, konserwator, informatyk, przejęliśmy dwie osoby  

z filii. Powiedziała bym tak, dajemy radę jeśli wszystko działa jak trzeba, jeśli nikt nie choruje. 

Pracujemy na dwie zmiany i pracujemy w każdą sobotę. Za sobotę trzeba sobie odbierać wolne  

w tygodniu, biorą w poniedziałek. Jeśli ktoś jest chory, to jest problem bo jest mało ludzi- 

powiem tak jakoś dajemy radę, lecz nie powiem, że przydały by się 2-3 etaty jeszcze.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, a Pani też przybyło obowiązków, czy ma Pani kogoś kto 

Pani pomaga bezpośrednio, bo niewątpliwie administruje pani cały budynek, a obowiązków jest 

wiele więcej niż przedtem.  

Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, rzeczywiście obowiązków jest wiele więcej, ale 

daję sobie radę. Ja nie miałam zastępcy, jestem do tego przyzwyczajona w tej chwili mam na 

chwilkę panią w sekretariacie, która przynajmniej czuwała nad paroma rzeczami, ale 

obowiązków jest na prawdę bardzo dużo związanych z administracją mnóstwo, są awarie, 

przeglądy i inne rzeczy. Ja lubię swoją pracę, lubię pracować i to mi nie przeszkadza, boję się 
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tylko żeby czegoś nie przeoczyć. Myślę, że daję radę – jak będziecie mieć uwagi, będziecie 

zgłaszać to powiem, że muszę odejść.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek ja Panią dyrektor podziwiam, zdaje sobie sprawę  

z ogromu obowiązków które Pani teraz przejęła. Będzie trzeba pomyśleć o zastępcy Pani, żeby 

miała Pani w razie Pani nieobecności, bo tak na dłuższą metę się nie da.  

Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria Marek, musimy pomyśleć i poświęcić którąś sesję nad 

zmianą regulaminu organizacyjnego, musimy pewne rzeczy zatwierdzić to jeszcze może będzie 

temat do dyskusji na ten temat.  

Sołtys Sterkowca Józef Witek, zaproponował, aby otrzymywał e-maliowo plan na tydzień, 

na dwa lub na miesiąc jakąś informację co się będzie działo w najbliższym czasie w RCKB, 

powiesi na tablicy w swojej miejscowości, może więcej osób skorzysta.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, będą w najbliższym czasie odbywały się teraz 

zebrania sołeckie i osiedlowe, gdyby Pani Dyrektor przygotowała jakąś informację ogólną  

o imprezach, my zrobimy prezentację multimedialną, przedstawimy i zachęcimy do 

uczestniczenia w życiu kulturalnym.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jeśli nie ma pytań do Pani dyrektor to ja poproszę 

Panią dyrektor Małgorzatę Cuber.  

Ad. 13.  Informacja na temat działań promocyjno-kulturalnych na rok 2012. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber, 

przedstawiła najpierw jakie imprezy odbywały się w 2011 roku, te najważniejsze i Państwo jak 

gdyby sami odpowiedzą sobie na pytanie, bo są tu redaktorzy „TEMI”, czy faktycznie nastąpił 

krach i detronizacja, bo to zaczyna już być denerwujące - taka opinia. Jeśli chodzi o 2011 rok.  

ZAJĘCIA STAŁE : 

- kółko plastyczne, 

- kółko teatralne, 

- kółko szachowe, 

- nauka gry na gitarze, 

- nauka gry na skrzypcach, 

- aerobic dla pań, 

- taniec towarzyski , 

- taniec dla dzieci, 

- nauka śpiewu, 

- zajęcia z jogi, 

- zajęcia rehabilitacyjne, 
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- próby zespołów muzycznych 

IMPREZY: 

1. Uroczyste otwarcie obiektu - program artystyczny " Miłość niejedno ma imię " - 

25.06.2012r. 

2. W ramach dni otwartych RCKB : 

- koncert gitarowy Pawła Lekkiego - 27.06 

- koncert " Usta milczą , dusza śpiewa " - 28.06 

- koło teatralne MOK - wieczór teatralny MOK - 29.06 

3. Wakacje z MOK-iem 18.07 - 5 .08 

- wakacyjny Misz - Masz ( plastyka, muzyka, teatr, karaoke ), 

- zajęcia informatyczne: Mały Kompozytor, Mały Grafik. 

4. Spotkanie z Agnieszką Fitkau - Perepeczko - 22.07, 

5. Koncert zespołu rockowego After Day - 13.08, 

6. Koncert zespołu wokalno-muzycznego w ramach Święta Chleba 4.09, 

7. Koncert zespołu " Stare Dobre Małżeństwo " -9.10, 

8. Pop Oratorium ( dla mieszkańców miasta i gminy ) - 16. 10, 

9. Między powiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej "Poszukiwania " - 28. 10, 

10.Zaduszki Bluesowe-Koncert S. Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa -05.11, 

11. Święto Niepodległości - śpiewanie pieśni patriotycznych - 11.11, 

12. Koncert M. Dańca we współpracy z Agencją " Jolmax " - 12.11, 

13. Koncert Aloszy Awdiejewa - 16.11, 

14. Pop Oratorium dla gimnazjów w gminie - 18.11, 

15. Spektakle S. Mrożka - " Męczeństwo Piotra Oheya " i " Na pełnym morzu " - 25.11, 

16.Inauguracja VIII Roku Uniwersytetu III Wieku - 26.11, 

17. Grudniowe spotkanie w ramach Uniwersytetu III wieku, 

18. Spotkania w ramach EURO 2012 - listopad, grudzień - 2 spotkania, 

19. Koncert J. Zbiegieła - " Brel jeszcze raz " - 9.12., 
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W ramach współpracy z Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia i Teatrem Współczesnym    
w Krakowie organizowane były spektakle dla dzieci przedszkolnych oraz szkół podstawowych       
i gimnazjów. 

W pracowniach komputerowych odbywały się zajęcia z młodzieżą w ramach współpracy ze 
szkołami. 

Zorganizowane zostały również dwa spotkania w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku. 

W okresie od 25 czerwca do końca roku 2011 z oferty naszego Ośrodka skorzystało ok. 10.000 
osób. 

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NT. 

DZIAŁAŃ PROMOCYJNO - KULTURALNYCH NA ROK 2012 

Zgodnie z Planem Rozwoju i Programem Wykorzystania Regionalnego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury działający na terenie Centrum, będzie 
instytucją „otwartą” i „dynamiczną” - w docieraniu do nowych grup odbiorców                                       
i przygotowywaniu oferty programowej. Misją Centrum jest „TWORZENIE TRWAŁEGO 
SYSTEMU INSTYTUCJI KULTURY POPRZEZ WIELOKIERUNKOWĄ, OTWARTĄ 
DZIAŁALNOŚC ARTYSTYCZNĄ, EDUKACYJNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY”. 

I. Zakres działań instytucji kultury na kolejne lata obejmuje: 

1. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystyczno - kulturalnych dla dzieci, młodzieży                  
i dorosłych; 

2. Organizacja lokalnych, regionalnych i wojewódzkich przedsięwzięć artystyczno – 
kulturalnych z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu; 

3. Rozwijanie środków ekspresji artystycznej oraz tworzenie warunków i możliwości 
integracji twórców i środowisk kulturalnych i edukacyjnych przez warsztaty, wystawy, 
konkursy, spotkania, koncerty, audycje; 

4. Prowadzenie działalności wydawniczej; 
5. Organizowanie współpracy i wymiany z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,  
6. Inicjowanie i prowadzenie ogólnopolskich akcji dotyczących popularyzacji książki              

i czytelnictwa; 
7. Organizowanie wykładów z literatury i innych dziedzin wiedzy; 
8. Popularyzacja historii miasta i gminy, tradycji i dorobku kulturowego naszego regionu; 
9. Rozwijanie i umacnianie postawy nastawionej na aktywne uczestnictwo w kulturze. 

II . Promocja działań kulturalnych odbywać się będzie na kilku płaszczyznach : 

- przede wszystkim poprzez wydarzenia artystyczne i realizację różnorodnych projektów przez 
nas przygotowanych, 

- poprzez informacje w internecie - utworzenie Brzeskiego Katalogu Kulturalnego, 

- poprzez umieszczanie informacji nt. działań kulturalnych w Brzeskim Magazynie 
Informacyjnym BIM, 

- poprzez różnego rodzaju wydawnictwa ( katalogi, folder, itp ) 

III. Planowane działania. 
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W roku 2012 Miejski Ośrodek Kultury zaplanował realizację różnorodnych koncertów, 
konkursów i przeglądów, imprez plenerowych , wystaw, spotkań autorskich. Wśród najbardziej 
znaczących będą: 

 Projekt muzyczno - teatralny MUSICAL oparty na piosenkach musicalowych                      
i filmowych, który będzie prezentowany m.in. w ramach współpracy z Małopolskim 
Forum Kultury, 

 Małopolski Przegląd Zespołów Rockowych , zakończony koncertem znanego zespołu 
rockowego, 

 Małopolski Festiwal Piosenki " Po piękniejszej stronie świata " , na którym uczestnicy 
prezentować będą utwory z gatunku poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej, 

 Międzypowiatowe Spotkania z Folklorem (w ramach projektu Lider), 

 Wieczory teatralne - organizacja spektakli teatralnych w RCKB we współpracy                    
z Tarnowskim Teatrem, krakowskimi teatrami oraz PWST w Krakowie: 

                  4.02. " Kolega Mela Gibsona" - Teatr Tarnowski,  

                        26.02. " Wystarczy noc " z Magdaleną Walach - Teatr Bagatela, 

 Spotkania z muzyką grecką, hiszpańską, cygańską, celtycką, irlandzką i rosyjską                       
w ramach  " Muzycznych Rozmaitości ", 

 Cykl audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży, 

 "Teatralne Lustra" - I konfrontacje teatrów dzieci i młodzieży (zasięg regionalny: 
Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dąbrowa Tarnowska), realizacja z Małopolskim Centrum 
Kulturalnym "Sokół" z N. Sącza, 

 Konkurs plastyczny "Portret mojej mamy " o zasięgu regionalnym (we współpracy             
z Barbarą Kaczmarowską - Hamilton, portrecistką angielskiej rodziny królewskiej, 
pomysłodawczynią projektu), 

 "Buen Camino to znaczy szczęśliwej drogi" - musical związany ze Szlakiem Jakubowym, 

 kolejne prezentacje widowiska "Pop Oratorium". 

IV. Imprezy plenerowe : 

 XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Majowe Święta ( Majówka na Rancho " Pasja " , śpiewanie pieśni patriotycznych, 
wspólna zabawa na Pl. Kazimierza ), 

 Dzień Dziecka - Pl. Kazimierza, 

 Dni Brzeska, 

 Piknik Country, 

 Święto Chleba, 

 Plener Malarski, 

 Święto Niepodległości - śpiewanie pieśni patriotycznych. 

V. Spotkania : 

- spotkania muzyczne z Jerzym Skarżyńskim, 

- wykłady i prelekcje w ramach Uniwersytetu III Wieku, 

- spotkania z aktorami, pisarzami , ludźmi świata kultury i nauki, 

VI. Wystawy: 
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- wystawy fotograficzne, malarskie, rzeźby m.in.Doroty Piechnik, Piotra Werewki, rodziny pp. 

Sieków, Janusza Janasa, Agnieszki Kareckiej, Janiny Wody -pośmiertna, Marty Gardziel - 

pośmiertna. 

VII. Występy Orkiestry Dętej i zespołów folklorystycznych : " Jadowniczanie", "Porębianie", 

"Krakowiacy Ziemi Brzeskiej " w ramach realizowanych projektów, promocja regionu w Polsce     

i poza granicami kraju. 

VIII. Wyjazdy do teatrów, opery i operetki. 

IX. Brzeskie lekcje historii - prelekcje dla młodzieży szkół Brzeska i gminy dotyczące zabytków, 

historii, twórczości naszego regionu. 

X. Stała współpraca z przewodniczącymi osiedla, sołtysami, parafiami, stowarzyszeniami, 

zakładami pracy ,szkołami, instytucjami - pomoc w organizowaniu różnorodnych imprez 

artystycznych. Przy przedstawieniu działań promocyjno -kulturalnych na rok 2012 

uwzględnione zostały najistotniejsze przedsięwzięcia. Równolegle do nich prowadzone są stałe 

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych zarówna w budynku MOK jak i Regionalnego Centrum 

Kulturalno-Bibliotecznego. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber, dodała, że 

w pracowniach komputerowych obywały się zajęcia w ramach współpracy ze szkołami,  

z ośrodkiem pomocy społecznej, z zespołem opieki zdrowotnej. W okresie od 26 czerwca do 

końca roku skorzystało w RCKB ponad 10 tysięcy osób. W ramach promocji odbywają się one 

poprzez wydarzenia kulturalne i realizację projektów przez nas przygotowanych. W 2012r. 

mamy przygotowane szereg imprez znaczących: projekt muzyczno-teatralny, które będą 

realizowane w ramach Małopolskiego Forum Kultury, Małopolski Przegląd Zespołów 

Rockowych, Małopolskie Festiwal Piosenki – Po Piękniejszej Stronie Świata, Międzypowiatowe 

Spotkanie z Folklorem, wieczory teatralne w ramach współpracy z Teterem Tarnowskim oraz 

krakowskimi teatrami oraz PWST w Krakowie, będą comiesięczne spektakle, spotkanie z 

muzyką grecką, hiszpańską, cygańską, celtycką w ramach muzycznych rozmaitości, cykl audycji 

muzycznych dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny- Portret Mojej Mamy o zasięgu 

regionalnym i szereg innych rozmaitych wydarzeń kulturalnych. Pani Dyrektor dodała, że 

bardzo szeroko współpracują z różnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, kiedy 

tylko ktoś do nas zwróci to oczywiście przygotowujemy uroczystości. Uroczystości te są na 

wysokim poziomie, przychodzą do nas listy gratulacyjne i myślę, że są one z serca.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Wawryka, w opinii mieszkańców, 

przedsiębiorców, słyszę same superlatywy o tym ośrodku. Pani Dyrektor można porozmawiać 

ceni się jej solidność i kreatywność. Myślę, że największe sukcesy są jeszcze przed panią 

dyrektor, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber, może to 

jest za dużo powiedziane, ale ja chciałabym prosić tylko o jedno, aby dokładnie przyjrzeć się tym 

działaniom, my współpracujemy, wspieramy się na wzajem. W tej chwili MOK może „oddychać”, 

bo my w ten jednej sali organizowaliśmy imprez bardzo dużo, teraz przybyło nam sal i możemy 

prowadzić normalną działalność. Prosimy o sugestie jeśli Państwo mają.  

Zaś w artykule „TEMI” jest napisane, że nastąpiła detronizacja kultury i jakieś straszne obawy  

i taka troska o losy naszego miasta, że upadamy. Upadamy ale z nerwów chyba.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, po wysłuchaniu sprawozdania skomentował 

wypowiedź Pani Małgorzaty Cuber dot. tygodnika TEMI - osobiście jestem całkowicie 

zniesmaczony ciągłym manipulowaniem opinii publicznej i takiego tworzeniem fałszywego, 

często kłamliwego obrazu o tym, co się w naszym mieście dzieje przez brzeską wkładkę TEMI 

firmowaną przez Pana Latasiewicza, Panią Dojkę i innych redaktorów, którzy nie mają nawet 

odwagi podpisać się pod tymi artykułami, które wypisują.  W kontekście przedłożonych 

sprawozdań o działalności kulturalnej pisanie artykułu pod tytułem „Detronizacja” jest 

nieetyczne i niesprawiedliwe wobec Pań Dyrektor: Marii Marek oraz Małgorzaty Cuber, a także 

wobec osób pracujących w brzeskiej kulturze, które dużo pracy i serca wkładają na co dzień, aby 

uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu naszym mieszkańcom, dzieciom i młodzieży. Jest to 

wysoce niesprawiedliwe i rzekłbym „obrzydliwe” działanie. Moim zdaniem Brzeski Tydzień 

TEMI sam dawno temu się zdetronizował, zwłaszcza moralnie. Niejednokrotnie poddawałem 

wątpliwości prawdziwość artykułów zawartych właśnie w tej wkładce. Jeśli redaktorom w/w 

tygodnika nie podoba się brzeska kultura, to jak sami piszą w tym tekście, mogą jechać do 

innych zaprzyjaźnionych gmin na spotkania autorskie lub imprezy dla koneserów. Powiem tak: 

droga otwarta i nikt nikogo na siłę nie będzie w Brzesku trzymał i zapraszał na jakiekolwiek 

imprezy. Przypuszczam, że ich złośliwe artykuły, które są oczywiście niezgodne ze stanem 

faktycznym  wynikają z faktu, że pewnie sami nie bywali na tych imprezach i nie mają wiedzy, co 

się na tych imprezach dzieje. Dzisiaj mają okazję wysłuchać tego, co się w Brzesku w 2011 roku 

dobrego wydarzyło i być może „posypią sobie głowę popiołem”  

i sprostują te rzeczy , które napisali. Cieszy natomiast fakt, że panie dyrektorki mają odmienne 

zdanie wobec autorów tego artykułu. Ja i myślę, że większość z nas przyłączy się do tego  zdania. 

Pani Dyrektor życzę samych sukcesów dla dobra naszych  mieszkańców i naszej gminy. To jest 

mój komentarz do tego artykułu. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber, ja bym nie 

chciała absolutnie polemizować i taką jedyną polemikę w moim życiu zawarłam w BIM-ie, które 

będziemy wydawać, myślę, że już na początku lutego, ponieważ czekamy na decyzję sądu, bo nie 

możemy wydawać BIM-u jeśli nie mamy decyzji z sądu że jesteśmy wydawcą a ja redaktorem. 

Taka refleksja się tu nasuwa, że jesteśmy tu przez 30 lat, przynajmniej ja w swojej działalności. 

Jeżeli by ktoś poszukał, popatrzył to zawsze można złośliwie i zawistnie jakoś podejść do tematu 

ale jeżeli naprawdę organizujemy tą działalność dla młodzieży, np. Hubert Zapiór reprezentował 

województwo małopolskie całe na konkursie ogólnopolskim we Włocławku to jest jakaś 
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promocja, uczymy te dzieci, przygotowujemy i nasze działanie jest na prawdę duże, mamy 

bardzo dużo talentów. Oczywiście nie wszystkie nasze działania są wspaniałe. Gdy był koncert 

Starego Dobrego Małżeństwa to było dobre, ale sala była za mała, więc zawsze można coś 

znaleźć. Chciała bym prosić o to, że jeżeli coś piszemy, proszę bardzo, damy zestawienie do BIM-

u nasze działania, wtedy można pisać, bo jeżeli skrytykować to już coś naprawdę co poddane pod 

krytyce powinno być. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ostatnio był koncert p. Orkisza w RCKB. Piękny 

był to koncert i w swoich balladach zaśpiewał m.in i powtórzył to dwukrotnie pisenkę pt. „Nie 

ma na świecie sprawiedliwości, nie ma i już” i to jest bardzo dobra puenta do tego co 

powiedziała przed chwilą p. Dyrektor Małgorzata Cuber.  

Radny Stanisław Góra, ja patrzę na działania kulturalne przez pryzmat moje miejscowości 

naszej świetlicy. Cieszy mnie to, że ta świetlica żyje, tam się stale coś dzieje i wiem, że tego typu 

działalność niemożliwa by była bez wsparcia z góry-czyli pani dyrektor Cuber. Należy powiedzieć 

słowo-dziękuję, życzyć zdrowia i siły. Tak trzymać pani dyrektor.  

Radny Kazimierz Sproski, dodał, że czyje się w obowiązku jako przewodniczący komisji, 

oświaty, kultury i sportu. Prosił mnie Pan Marek Latasiewicz o wywiad ostatnim razem, nie 

udzielałem wywiadów bo miałem pewne obiekcje, ale udzieliłem wywiadu z pewnymi 

zastrzeżeniami że p. Marek napisze to co chciałem zamieścić w artykule styczniowym. Muszę 

podziękować, że zamieścił tak jak należało, prosiłem i mówiłem, że prasa powinna sprawować 

władzę kontrolną ale jako prasa regionalna naszego rejonu. Mówiłem, żeby od czasu do czasu 

napisać coś dobrego o tym co się dzieje, a dzieje się bardzo dużo i jest bardzo dużo ludzi którzy 

są naprawdę oddani naszej miejscowości. Proszę Panie Marku, że nie tylko szukać gdziekolwiek 

dziury w całym, jakiegoś haczyka, tylko znaleźć też dobre strony bo powinniśmy tą naszą 

miejscowość promować pod każdym względem i jest o czym pisać i jest o kim mówić.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, niezaprzeczalną prawdą jest to, iż na 

każdym kroku, jako przewodnicząca osiedla, ze strony zarówno Pani dyrektor MOK-u, 

pracowników MOK-u, jak i Pani dyrektor biblioteki otrzymuję pomoc. Każde nasze działania 

kulturalne, sportowe czy też inne organizowane na naszych osiedlach dla dzieci i osób starszych 

są wspierane przez pracę tych osób. W imieniu nas wszystkich bardzo dziękuję za okazywana 

nam pomoc i wsparcie w naszych działaniach.  

Radny Krzysztof Bogusz, ja we własnym imieniu i instytucji której pracuję, chciałem 

podziękować pani dyrektor za współpracę, bo współpracujemy już od samego początku.  

W najbliższych dniach będziemy się prezentować jako teatr na scenie w RCKB. Jeżeli będzie 

modernizowana strona brzeska, to proszę aby zamieścić kalendarz imprez na naszej stronie.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, myślę że nie powinno zabraknąć głosu przedstawiciela 

środowisk wiejskich na temat współpracy z biblioteką oraz MOK-iem. Ja w bieżącym roku 

miałem kilka razy korzystać przy organizacji dużych imprez z pomocy zarówno pani dyrektor 

Cuber, jako całej instytucji jak i biblioteki. Jedyne słowa jakie się nasuwają są słowa pełnego 

profesjonalizmu, życzliwej współpracy, nie zawsze może mam czas, wysłać stosowane 
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podziękowanie, czy też zadzwonić z podziękowaniem dlatego też w dniu dzisiejszym chcę 

podziękować i powiedzieć słowa-właściwi ludzie, na właściwym miejscu z właściwymi 

działaniami dla dobra naszej gminy.  

Radny Franciszek Brzyk, mam prośbę, na ostatnim spotkaniu rady sołeckiej, jak 

debatowaliśmy padł tam taki wniosek i prośba do MOK-u, aby rozważyć jednak powrót świetlicy 

do starej siedziby czy do Domu Ludowego, ponieważ świetlica teraz nie funkcjonuje w tym 

miejscy gdzie jest, jednak funkcjonowanie jej w szkole, uniemożliwia dostęp do pewnych działań 

całej społeczności. Proszę w przyszłości rozważyć tą prośbę.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber, jak 

najbardziej skoro spełnia wymagania, jeśli nie będzie żadnych przeszkód to jak najbardziej.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podsumowując te dwie prężnie działające 

instytucje kultury, należy powiedzieć że imprez jest coraz więcej, są one bardzo dobrze 

prowadzone, nawet na wszystkich nie jest człowiek w stanie pójść. W miarę dość często bywam, 

to sale są zapełnione po brzegi. Zachęcam wszystkich, aby uczestniczyli na spotkania, imprezy, 

każdy coś znajdzie dla siebie. Pragnę również podziękować za pracę paniom.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, radny Franciszek Brzyk mimochodem 

zauważył, że gmina jest aktywna w Domu Ludowym w Okocimiu, tam wiele lat nic się nie działo, 

ostatnie lata to są duże pieniądze w szczególności w instalacje, pozostaje postawienie kropki nad 

i czyli dokończenie prac związanych z wyglądem zewnętrznym. 

  

Rada Miejska w Brzesku w dniu 25 stycznia 2012r. jednomyślnie, pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2011. 

Głosowano: 18 za, przy 18 radnych obecnych.  

 

Radny Franciszek Brzyk, zapytał: ponieważ obchodziliśmy 625-lecie Miasta Brzeska w 2010 

roku, a minął rok 2011, na urzędzie wisi baner dot. obchodów 625- lecia Miasta Brzeska i tablice 

wiszą na terenie miasta, miałbym pytanie czy nie jest już to czas i miejsce, aby te elementy 

zniknęły bo wydaje mi się, że 3 lata obchodzenia jednej rocznicy to już chyba za dużo.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, myślę, żeby się pan nie niepokoił, bo jeśli zbliża 

się jubileusz to dzień wcześniej się przygotowuje a po jubileuszu często jeszcze takie informacje 

trwają, weźmy przykład Szczepanowa- gdzie ołtarz polowy który był wykonany na 750 lecie 

kanonizacji był kilka lat. Wydane zostały różne materiały promocyjne z tej okazji, materiały 

zostały już rozdane, oczywiście zajmiemy się, aby na mieście zostały usunięte.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, ci którzy się interesują promocją, pan Radny 

Brzyk się zajmuje ich pasjami widzę, że przegląda literaturę i praktykuje promocję i wie, że tego 

rodzaju instrumenty tak jak wspomniał Pan Burmistrz, uruchamia się przed i po uroczystości a 

to dokładnie gwoli tego, żeby utrwalić te rocznicę i w związku z tym budować jedność 

społeczeństwo wobec tych rocznic, nie może być tak, że wydaje się duże pieniądze i to jest jakieś 
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mrugniecie oka, to jest normalna technika sprawdzona, profesjonalnie prowadzona przez Biuro 

Promocji.  

Ad. 14.   Podjęcie uchwał w sprawach.  

 

1) przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2012; 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie 

– został przyjęty 18 za, jednogłośnie jak niżej /18 radnych obecnych na sali./ 

 

Uchwała Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2012 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

2) nadania nazwy drodze położonej w Sterkowcu;  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie 

– został przyjęty 18 za, jednogłośnie jak niżej /18 radnych obecnych na sali./ 

 

Uchwała Nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

   nadania nazwy drodze położonej w Sterkowcu 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

3) pozbawienia statusu pomnika przyrody;  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie 

– został przyjęty 17 za, jednogłośnie jak niżej /17 radnych obecnych na sali./ 

 

Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

   pozbawienia statusu pomnika przyrody 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie 

– został przyjęty 18 za, jednogłośnie jak niżej /18 radnych obecnych na sali./ 

 

Uchwała Nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

5) odmowy przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów  

i Kanalizacji w Brzesku; 

Radny Franciszek Brzyk, zapytał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, że 

projekt został negatywnie zaopiniowany przez radcę prawnego, nie mieliśmy załączonej opinii 

do projektu uchwały. Które punkty są sprzeczne z interesem gminy, ponieważ chcielibyśmy 

wiedzieć na czym ta sprawa polega, tym bardziej że p. Babicz mówił, że na ten statut związek 

czeka już kilka lat.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, nie ma w zwyczaju wysłania w materiałach opinii 

prawnych jako takich. Opinia prawna została przedstawiona na komisji merytorycznej czyli na 

komisji komunalnej. Według radcy prawnego zawiera ona wady prawne, które uniemożliwiają w 

jakim sensie przyjęcia uchwały. Oczywiście każdy radca prawny może mieć własną opinię, to 

jedna jej podstawowa przesłanka tej uchwały jest nie prawna, ale zasadnicza przynajmniej dla 

mnie, że ta uchwała o przyjęcie statutu działa na niekorzyść mieszkańców gminy Brzesko, mając 

na względzie choćby ostatnie negocjacje cenowe. W przypadku przyjęcia tego statutu, 

pozbawiamy się jako Gmina Brzesko, jakiegokolwiek wpływu na ewentualne zatwierdzanie cen, 

taryf za ścieki, nie mamy w tym momencie możliwości prawa veta, a dotychczasowy statut nam 

daje tą możliwość. Po drugie, nowy statut otrzymuje zapisy takie, że w przypadku likwidacji tego 

związku ten podział następuje proporcjonalnie, a więc dzieli majątek na ilość członków co 

powoduje, że my mamy już ponad 50% majątku wniesionego do tej spółki, że po prostu 

tracilibyśmy. Z tego punktu widzenia jest to całkowicie działanie na niekorzyść gminy. Jeżeli 

mówimy o demokracji to odrzucając ten projekt w końcu możemy powiedzieć, że nie pozwolimy 

innym gminom decydować o zatwierdzaniu stawek za ceny ścieków i wody na terenie naszej 

gminy. To jest taka opinia.  

Radna Maria Kądziołka, zapoznałam się z tym projektem, który otrzymaliśmy wraz  

z materiałami na sesję i co mnie zaniepokoiło - zaniepokoiła mnie sprawa dotycząca paragrafu    

8 projektu statutu. Jako gmina Brzesko mamy 5 przedstawicieli, pozostałe gminy: Wojnicz, 

Dębno, Zakliczyn mają po dwoje przedstawicieli, czyli łącznie 6 przedstawicieli. Jaki majątek 

prowadziła gmina Brzesko do spółki, a jaki wprowadziła gmina Zakliczyn, Dębno, Wojnicz?! Ja 

proszę, jeżeli będzie opracowywany nowy statut, żeby określić zasady na których będą 
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przydzielane głosy poszczególnym gminom. Przede wszystkim  chodzi tu o to, żeby 

przedstawiciele odzwierciedlali wielkość majątku wprowadzonego do danej spółki. Tutaj 

jesteśmy totalnie „załatwieni”, ja nie godzę się na to, żeby takie rozwiązania były zawarte                 

w statucie i żeby Gmina Brzesko była tutaj tak „załatwiona”. Majątek, który  wprowadziliśmy do 

spółki przekracza, (nie wiem dokładnie), ale ok. 60%  wartość. Z zapisu w statucie wynika, że 

pomimo wprowadzenia do spółki tak znacznego majątku, na każdym etapie będziemy 

przegłosowywani przez pozostałych uczestników. Trzeba przyglądnąć się jaki majątek każda         

z gmin wprowadziła do spółka, a potem dopiero przygotować odpowiedni statut z odpowiednim 

podziałem głosów.  

Radny Edward Knaga, my i tak nie unikniemy, żeby ten statut przyjąć. W pewnym sensie ja 

sobie wyobrażam różne rzeczy o których my mówimy ale myśmy nie dyskutowali na komisji,       

a po drugie jeżeli powołaliśmy do życia taki twór który rządzi nim cztery gminy, to wiadomo że 

mogą się pewne interesy w tych gminach zachowywać rozbieżnie w stosunku do gminy Brzesko 

ale nigdy jako że jestem członkiem, nigdy nie wierzę ani nie myślę wierzyć, że te 6 głosów które 

by było, zjednoczą się przeciwko Brzesku. Podział majątku, kiedy nastąpi rozwiązanie związku 

każdy bierze tyle ile wniósł. Nikt nam tego nie odbierze, przyznam się szczerze, że wstrzymam 

się od głosu.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ten statut był przedmiotem analizy na komisji 

komunalnej, statutowej opiniowanej w maju. Pan radny brał udział w głosowaniu, można 

przypomnieć z listy obecności. Trzeba czytać wszystkie paragrafy w tym statucie. Pani radczyni, 

dała kilka uwag, które w jakim sensie dyskredytują cały zapis, który jest związany z akurat 

niekorzystnymi zapisami, które mają wpływ na nasz majątek.  

Radny Stanisław Góra, poinformował, że być może się nie doczytał, w związku z tym zapytał, 

czy jeśli jedna gmina ten statut nie zaakceptuje, powiedzmy, że Brzesko będzie nadal 

obowiązywała, kiedy przyjmie ten statut większość?  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jeśli nie zatwierdzimy tego statutu, będziemy 

pracować nad nową wersją. Do czasu zatwierdzenia obowiązuje stary statut. Z mocy 

obowiązującego statutu nasze prawa są dużo wyższe, dużo większe zabezpieczenie interesów 

mieszkańców miasta. Negocjacje cenowe pokazują, że tam gdzie dotykamy cen i gdzie idzie o 

pieniądze to zaczynają się problemy i ten brakujący głos, którego nam zabraknie może być dla 

nas zgubny. Tegoroczne negocjacje pokazały, że rzeczywistość zmienia się o 180%. 

Zastępca Burmistrz Brzeska Jerzy Tyrkiel, prosił o komentarz radnego Bogusława 

Babicza, jako radcy prawnego, który pełnie ważną osobę w związku. Współpraca ze spółką 

układa się dobrze, natomiast wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie jest wykluczone, że    

w trakcie przerwy jeszcze dokonać konsultacji, takich których pozwolą odpowiedzieć na 

wszystkie pytania, ale również nie zwlekać z podjęciem tej uchwały, która nie wprowadza żadnej 

rewolucji, ale daje nam możliwość pracy, żeby kontrola nad kosztami spółki a w związku z tym 

cenami wody. Aktualna woda w Krakowie, 7, 50 zł w Brzesku między 10-11 zł. to już pokazuje, że 

trzeba się na prawdę wziąć za współpracę ze spółką.  
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Radny Bogusław Babicz, ja zapoznałem się z uwagami radcy prawnego tut. urzędu do tego 

projektu statutu i jako prawnik muszę powiedzieć, że nie podzielam tych uwag, ten statut jest 

poprawny pod względem prawnym. Natomiast jest też kwestia celowości przyjmowania 

pewnego interesu gminy który również powinien być odzwierciedlony w tym statucie, o czym 

przypomniał przewodniczący rady, oraz moi przedmówcy. Tutaj rzeczywiście muszę stwierdzić  

z przykrością że w ostatnim czasie na posiedzeniach związku międzygminnego, uwidoczniła się 

czasami rozbieżność interesu co jest zupełnie normalne w ciele kolegialnym które składa się  

z przedstawicielu różnych gmin. Rzeczywiście wydaje mi się, że biorąc pod uwagę i ludnościowy 

wkład gminy, kapitałowy zarówno do spółki jak i majątku związku międzygminnego, to ta 

struktura głosów na zgromadzeniu związku, powinna tą pozycję gminy brzesko odzwierciedlać 

biorąc pod uwagę również fakt, że gmina brzesko jest odbiorcą wszystkich mediów wody  

i ścieków. Natomiast nie wszystkie pozostałe gminy korzystają z tych mediów, Dębno ogranicza 

się tylko do wody, tak samo Zakliczyn który będzie tą wodę pobierał dopiero. Sam Zakliczyn 

który wnioskował o przyznanie dodatkowego głosu, ponieważ ten dodatkowy głos dla Zakliczyna 

pojawił się na wniosek jego przedstawiciela jego jeszcze w poprzedniej kadencji związku 

międzygminnego p. Kormana. Myśmy rozesłali projekt statutu do wszystkich gmin: Gmina 

Dębno przyjęła ten projekt, Gmina Wojnicz przyjęła, natomiast Gmina Zakliczyn, nie przyjęła 

jeszcze tego statutu i zastanawia się czy skorzysta z tego dodatkowego głosu. Potrzeba przyjęcia 

statutu wynika z pewnych przyczyn organizacyjnych i to, że poprzedni statut jest z 1997r. także       

z wytycznych przeprowadzonych kontroli i ich wytycznych z NIK, RIO, UW. Biorąc pod uwagę 

powinny być zabezpieczone interesy gmin, jako radni tutejszej gminy powinniśmy dbać o nasze 

interesy. Ja osobiście również odczuwam potrzebę jak najszybszego przyjęcia tego statutu, 

uważam, że powinniśmy jeszcze raz pochylić się nad treścią tego statutu, fakt, że sam Zakliczyn 

go nie przyjął więc można popracować nad lepszym rozdziałem w zgromadzeniu. Pozostawiam 

to do Państwa dyspozycji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, rzeczywiście pozycja naszej gminy powinna mieć 

odzwierciedlenie w głosach w tym statucie i ten ostatni czas pokazuje, że rzeczywiście to jest 

ważne dlatego, że te dyskusje które są prowadzone za ścieki i wodę, prowadzą, że rozbieżne są 

interesy poszczególnych gmin. Wiadomo, że każda gmina stara się walczyć o to aby dla swojego 

terenu wynegocjować jak najlepsze warunki a wiemy, że gmina Brzesko jest największym 

udziałowcem, ma największą sieć kanalizacyjną, wodociągową więc to odzwierciedlenie powinno 

być odpowiednie w głosach które będzie mieć nasza gmina w związku, więc podzielam potrzebę 

uchwalenia takiego statutu, ale myślę, że jeśli ono przez taki okres nie został uchwalony to jeśli 

prace trochę potrwają i się nic stanie, tym bardziej, że większość pozostałych punktów nie budzi 

jakiś zastrzeżeń, więc te prace powinny w miarę szybko potrwać, jakiś konsensus powinien być 

wypracowany. My jako przedstawiciele naszej gminy, odpowiadamy za to jakie te stawki są,          

a zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze mamy na to wpływ mimo różnego rodzaju działań które 

podejmujemy.  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, opinia prawna (ma 1,5 strony), każdy może mieć 

swoją opinię. Jeśli chodzi o majątek, to liczba głosów jest ważna. Zacytował jeden z 9 punktów 

Pani Mecenas dot. paragrafu 45. Przewodniczący dodał, że istnieje jeszcze kwestia wykluczenia 

bądź usunięcia członka, jeśli przykładowo będzie z dużym majątkiem udziałowiec,  

 a z mniejszą ilością głosów, to większość będzie mieć takie prawo usunąć bądź wykluczyć gminę 

Brzesko w skutek przegłosowania.  

Takich luźnych zapisów nie wolno zostawiać, to jest bardzo niebezpieczne i skoro gmina 

Zakliczyn dotychczas, która ma mieć dodatkowy drugi głos, nie jest zainteresowana, więc to 

trzeba w dwóch bądź w pięciu punktach przepracować i uważam, że będzie można bardzo 

szybko powrócić do tematu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty głosami: 

16 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące /19 radnych obecnych na sali./ 

 

Uchwała Nr XVIII/139/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

odmowy przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów  

i Kanalizacji w Brzesku 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad. 15. Przyjęcie stanowiska w sprawie toczącego się postępowania o wydanie 

decyzji środowiskowej na tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną w Brzesku.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, sprawę zmiany nazwy formy apelu. Uważa, że 

apel jest słuszną formą, zaproponował, aby pozostawić taką strukturę.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał się czy po zapoznaniu się z treścią apelu, 

ktoś do treści wnosi jakieś uwagi? Uwag brak. Zapytał, że w treści jest miejscowość Stróże, czy to 

nie pomyłka? 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że nie ma błędu, jest to sprawdzone 

miejscowość Stróże należy do Gminy Zakliczyn, należą pod Sąd Rejonowy w Brzesku.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jeśli nie ma więcej uwag to 

nastąpi przegłosowanie, ponieważ nie trzeba odczytywać, gdyż nie jest to uchwała.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał apel pod 

głosowanie – został przyjęty głosami: 17 za, jednogłośnie /17  radnych obecnych na 

sali./ 

Apel Nr XIX/6/2012 Rady Miejskiej w Brzesku 

w sprawie utrzymania obecnej struktury Sądu Rejonowego w Brzesku. 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
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Ad. 16 i Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco: 

Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie kapliczki. Sprawdzimy na czyim gruncie 

ona stoi, sporządzimy dokumentację i jeśli uzyskamy fundusze to podejmiemy takie działania         

w tym roku. Warto odnawiać takie obiekty.  

Radnej Halinie Mrówce, w sprawie chodnika- ten teren znajduje się w terenach spółdzielni 

mieszkaniowej. Zwrócimy się do spółdzielni aby zajęła się tym przełożeniem tego chodnika.  

W sprawie lampy, zajmiemy się tą sprawą w najbliższym czasie, aby została poprawiona.  

W sprawie Rynku, referat dokona sprawdzenia, czy rzeczywiście jest tam ślisko, jeśli tak to 

zajmie się tym spółka BZK, ponieważ oni utrzymują obecnie ten teren.  

Radnemu Edwardowi Knadze, w sprawie ul. Leśnej, to odwołanie będzie szybko 

rozpatrzone. Myślę, że ułatwi to komunikację. W sprawie pomnika przyrody, podejmiemy jakieś 

działania z naszej strony, co będzie tylko możliwe w tym temacie.  

Radnemu Franciszkowi Brzykowi, na temat kanalizacji już przedstawiłem przy zapytaniu. 

W sprawie budynku wielorodzinnego na ul. Partyzantów, jest już dokumentacja, czynimy 

starania, aby uzyskać stosowne pozwolenia.  

Ad. 18.  Odpowiedzi na zapytania MRG- brak. nieobecni.  

 
Ad. 19.   Wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał pisma do wiadomości : 

1. pismo od Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie likwidacji filii Biblioteki 

Pedagogicznej w Brzesku; 

2. pismo od Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie elewacji zabudowań na nowym 

Rynku; 

Radny Krzysztof Bogusz, zgłosił sprawę plakatów wyborczych komitetu PSL, nie zostały one 

nadal usunięte, czy można zlecić to firmie i skończyć ten temat.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że działania już zostały podjęte, 

jeśli jeszcze gdzieś się znajdują i dopatrzył Pan jakieś resztki tych plakatów, to może 

bezpośrednio do tej osoby się skierować. Już Pan ukierunkował jaki komitet, powinien to 

usunąć. W związku z tym jeszcze raz ponowimy pismo do komitetu.  

Radna Halina Mrówka, zapytała w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy, nie ma w ogóle 

żadnego zainteresowania, nikt nie przychodzi, czy jest sens aby istniała, czy nie zastanowić się 

nad jej rozwiązaniem? 
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zastanowić się pewnie można, lecz jest problem 

tylko ludzki, jeśli nie ma opiekunów powołanych, to nie mamy wpływu na kształt jej działania.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ja obserwuję to przez wiele lat i ta rada obecna czy 

poprzednia, na siłę bym nie przymuszał, jeśli to trwa dłuższy okres, nie ma obowiązku, żeby taka 

rada istniała.  

Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, w tej chwili młodzież bojkotuje swoje 

obowiązki, przykład z gimnazjum, jak opowiadała Pani Dyrektor jednej z placówki, że na złość 

dyrektorowi, nawet kreski nie skreśli tylko odda kartkę. Chcemy się z tym zmierzyć, zobaczymy 

co dalej będzie, mamy jakieś pomysły.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, rzeczywiście ten punkt, który jest co miesiąc 

powielany, jest poniekąd punktem martwym ale zdajemy sobie sprawę, że ten punkt nas nic nie 

kosztuje. Jeśli ktoś z radnych uważa, że ten twór należy zlikwidować, każdy ma inicjatywę 

uchwałodawczą jako radny. Ja osobiście tego nie zrobię, bo w tej formie w tej chwili, temu się 

jeść nie daje, to że nie funkcjonuje – trudno. Ja myślę, że trzeba znaleźć dobrego opiekuna i 

ludzi, którzy by się tym zajęli.  

Radny Stanisław Góra, jak wszyscy wiemy, żeby coś zrobić, trzeba chcieć. Parę razy przyszli 

do mnie z MRG, może ich zniechęcenie bierze się stąd, że ze sprawami którymi przyszli do mnie 

powiedzmy sobie szczerze, że są trudne a nawet niemożliwe do zrealizowania, może stąd się to 

bierze po prostu. Wiemy, jakie są realia, oni mają marzenia, nie stykają się z rzeczywistością tak 

jak my i to ich może zniechęca i trzeba to zrozumieć. 

Radny Bogusław Babicz, jakiś czas byłem związany z MRG, jakoś się odbywało należycie, 

organizowali wiele imprez, wycieczek, zawodów, akcji charytatywnych. Zależy wszystko od 

opiekunów MRG. Komisja statutowa w swoim planie pracy ma poświęcić w temat informacji       

o współpracy z MRG, zapraszam pozostałych radnych, którzy byli by zainteresowani tym 

tematem, myślę, że zorganizujemy to w lutym.  

Radna Maria Kądziołka, zaprosiła radnych na uroczystość Dzień Babci i Dzień Dziadka, 

który odbędzie się w RCKB, organizowane przez Zarząd Osiedla Kościuszki-Ogrodowa oraz na 

„Magiczny wieczór” - pokaz tańca brzucha, który odbędzie się 4 lutego o godzinie 18:00                  

w piwnicy w MOK-u. 
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Ad. 20.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk  zamknął obrady XIX  sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz. 10.00 – do godz. 12:50.  

 

 

Protokołowała                                                               Przewodniczący 
                                                                                   Rady Miejskiej w Brzesku 
     
Joanna Szczepka                                                                      mgr Krzysztof  Ojczyk                                         

 
 
 
 


