
P R O T O K Ó Ł  Nr  XXVIII/ 2012 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     29 października 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk.  

W sesji udział wzięło 18 radnych:  

1. Babicz Bogusław,  

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Chmielarz Ewa, 

5. Kądziołka Maria, 

6. Klimek Leszek; 

7. Knaga Edward, 

8. Kucia Maria,  

9. Kwaśniak Adam,  

10. Lubowiecka Anna, 

11. Ojczyk Krzysztof, 

12. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

13. Pasierb Tadeusz, 

14. Smołucha Adam, 

15. Sproski Kazimierz, 

16. Strojny Paweł, 

17. Sorys Jarosław,  

18. 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 XXVIII Sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, 
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kierowników i naczelników oraz wszystkich 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 zapytał, czy do porządku obrad wnosi 

ktoś jakieś poprawki?  

Następnie przedstawił porządek obrad  XXVIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku, wraz  

z przegłosowaną zmianą na dzień 29 października 2012 roku: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 26 września 2012 r. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji. 

8. Sprawozdanie z posiedzeń komisji Mieszkaniowej 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. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom. 

12. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji unijnych. 

13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym).  

14. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do 

ich złożenia (art. 24"h" ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym.  

15. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 

2) zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

3) nadania tytułu honorowego "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska"; 

4) ustanowienia pomnika przyrody; 
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5) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym; 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

18. Wolne wnioski i zapytania.  

19. Zamknięcie obrad sesji.  

Następnie Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przekazał upominki ufundowane przez 

samorząd dla dwóch młodych bokserów Magic Boxing, którzy zdobyli medale podczas 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Mikołaj Karpień wywalczył na ringu brązowy medal,          

a Jakub Dal srebrny. Trener bokserów Edmund Kubisiak przedstawił sukcesy młodych adeptów 

sztuki bokserskiej z Brzeska. Dodał, iż Klub Magic Boxing jest sklasyfikowany na czwartym 

miejscu w Polsce, a na pierwszym w Małopolsce w kategoriach młodzieżowych. Burmistrz oraz 

radni przekazali życzenia kolejnych sukcesów i medali, być może nawet olimpijskich. 

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 26 września 2012r. 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 września 2012r.  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  16 za, głosowano jednogłośnie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad. 4.  Interpelacje radnych. 

 

Radna Anna Lubowiecka, zgłosiła jedną interpelację: W związku z coraz liczniejszą 

populacją dzików zwracam się z prośbą  o interwencję, której wynikiem byłoby zorganizowanie 

spotkania z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie Gminy Brzesko. 

Gwałtowny wzrost populacji tych zwierząt spowodował, że jakakolwiek działalność rolnicza na 

terenie nie zabezpieczonym solidnym ogrodzeniem straciła sens i opłacalność. Koła łowieckie 

ograniczają się jedynie do szacowania szkód i wypłaty odszkodowań, często niewspółmiernych 

do poniesionych strat. Pośród poszkodowanych, których jest coraz więcej, narasta poczucie 

bezsilności. Wiele osób nie zgłasza szkód uważając, że odszkodowania w żaden sposób nie 

zrekompensują im utraconych plonów, zniszczonych działek, w uprawę i pielęgnację których 

wkładają wiele wysiłku, ale również i kosztów. Stojąc w obliczu systematycznego ich niszczenia 

coraz bardziej utwierdzają się w przekonaniu, iż w konfrontacji z dziką zwierzyną polskie prawo 

stawia ich na z góry przegranej pozycji, co w ich odczuciu jest sprzeczne z art. 64 Konstytucji 

RP, która z założenia już chronić winna każdą własność prywatną.  Mam świadomość, iż 

zgłaszany przeze mnie problem wymaga stosownych zmian ustawowych i tym samym nasuwa 
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się pytanie, czy dotychczasowe interwencje Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej przyniosły 

jakikolwiek skutek. Okazuje się, że przez parę lat nie zostało zrobione nic. Czy nadal tak ma być?  

Coraz liczniejsze stada dzików czynią ogromne spustoszenie na polach, w uprawach,  

w bezpośrednim sąsiedztwie budynków stwarzając zagrożenie dla samych mieszkańców. 

Oburzająca jest odpowiedź przedstawiciela Koła Łowieckiego „Jedność” na zgłoszoną szkodę 

cyt.: „Proszę nie obarczać myśliwych wszelką odpowiedzialnością za działalność zwierząt wolno 

żyjących, jest to nasze dobro ogólnonarodowe i wszyscy ponosimy konsekwencje te pozytywne  

i negatywne jej występowania”. W imieniu własnym oraz mieszkańców, którzy nie chcą już 

dłużej ponosić konsekwencji działalności tegoż „ogólnonarodowego dobra”, proszę  

o zorganizowanie wspomnianego wyżej spotkania, na którym koła łowieckie przedstawiłyby 

swoje dotychczasowe działania zmierzające do rozwiązania problemu. Czy zabiegają o zmiany 

ustawowe, co przecież leży również w ich interesie, czy mają wiedzę jak liczna jest populacja 

dzików na naszych terenach i jakie są przyczyny tego zjawiska, jaka liczba dzików została 

odstrzelona i czy realizowane są limity odstrzałów. Proszę o interwencję w przedmiotowej 

sprawie. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że zorganizuje w najbliższym czasie 

takie spotkanie. Temat ten jest mi dobrze znany, ponieważ mieszkańcy również zgłaszają mi ten 

problem. Potrzeba jest pilna zmiana przepisów prawnych, aby koła łowieckie miały większe 

środki na wypłaty odszkodowań i większe możliwości zabezpieczania rolników przed dzikami.  

Poseł na Sejm RP Robert Wardzała, poinformował, że znany jest mu temat dzików oraz 

szkód jakie wyrządzają. Zdeklarował swoje wsparcie w znalezieniu rozwiązania, które by 

satysfakcjonowały. Dodał, że jest do dyspozycji w zakresie parlamentarnym, jak również  

w wspieraniu inicjatyw samorządowych jeśli chodzi np. o zjazd z autostrady. Proszę o kontakt 

do mojego biura, postaram się zawsze reagować na problemy. Nie będę mógł zostać na całej 

sesji, ponieważ mam sporo obowiązków, w związku z tym proszę, jeśli są jakieś zapytania do 

mnie to proszę je zadać, postaram się w miarę możliwości na nie odpowiedzieć.  

Sołtys wsi Sterkowca Józef Witek, mówimy tylko o szkodach. Problem jest w społeczności 

przede wszystkim. Pola uprawne są zachwaszczane, to jest powód do zmiany regulacji prawnej. 

Ludzie zniechęcają się do uprawy roli, to powinno dopingować do zmiany decyzji.  

Radny Jarosław Sorys, przedstawił problem w sołectwie Jadownik. Stwierdził, że w tej 

chwili dochodzi do tego, że dziki spacerują rano po ulicach, stwarzając zagrożenie dla dzieci 

idących do szkół oraz mieszkańców.  

Radny Bogusław Babicz, zapytał, czy są już jakieś wiadomości w sprawie autostrady. 

Ostatnio słyszałem, że Tarnów protestuje na zjazd ciężarówek i tirów, ma to znaczenie dla 

Brzeska, czy ma Pan jakieś wiadomości w tej sprawie? 

Poseł na Sejm RP Robert Wardzała, odpowiedział, radnemu Sorysowi, że jest to problem 

systemowy. Poinformował, że będzie interweniował dalej w tej sprawie. W sprawie autostrady- 

na dzień dzisiejszy GDDKiA ma problem, ponieważ nie wiedzą jak rozwiązać problem związany  

z wpuszczeniem taboru samochodów ciężarowych na ulicę w zasadzie osiedlową. Do dyrekcji 
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GDDKiA nie przemawiają żadne argumenty. Temat ten jest zawieszony w powietrzu obecnie. 

Mieszkańcy Tarnowa są przerażeni, nie ukrywam - nie ma jeszcze decyzji GDDKiA. W tym 

momencie są różne rozwiązania, jeden jest na pewno niekorzystny dla Brzeska, z tym tematem 

polemizowałem w Tarnowie. Tak naprawdę każe rozwiązanie jest złe.  

Radny Edward Knaga, poruszył sprawę wejścia w życie ustaw śmieciowych, pomocy 

rodzinom wielodzietnym. Stwierdził, że jest ogólne wzburzenie mieszkańców i będzie mieć to 

przełożenie na społeczeństwo. Radny przedstawił jak wyglądały prace w Gminie Brzesko nad 

wprowadzaniem prac związanych z wdrażaniem ustaw tzw. „ śmieciowych”.  

Poseł na Sejm RP Robert Wardzała, zwrócił uwagę na pewien fakt. Stwierdził, że problem 

leży w zamożności państwa, braku miejsc pracy i sytuacji kryzysowej państwa. Mimo niezłej 

kondycji, kryzys nas dopadł. Zgadzam się, że te rozwiązania w ustawie nie są idealne, mają 

swoje wady i wiele rodzin będzie mieć duży problem zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. 

Jeśli mają Państwo jakieś pomysły, sugestie, wypracowane wnioski – proszę, aby przesłać je do 

mojego biura poselskiego. Skieruję je do ministerstwa, zainterweniuję.  

Michał Gargul z Małopolskiej Izby Rolnej, poruszył temat budowy targowiska dla 

zwierząt. Złożył podziękowanie policji, która pomaga rolnikom podczas prac na polach, głównie 

podczas żniw, przeprowadzając kombajny przez drogę. Dodał, że Rada traktuje rolników po 

macoszemu, chciałby prosić pomoc w postaci dopłat do wapna i innych. Stwierdził, że nie 

zorganizowane są dla rolników dożynki.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeśli chodzi o dożynki, takie głosy już do nas 

docierały, spróbujemy je w przyszłym roku zorganizować dożynki gminne.  

Sołtys wsi Bucze Stanisław Milewski, przedstawił jak wygląda sprawa skupu dziczyzny 

oraz odniósł się do kół łowieckich.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, trzeba docenić pracę i wysiłek rolników. 

Zorganizowanie gminnych dożynek, jest to cenną inicjatywą, myślę, że jesteśmy w stanie 

pogodzić to wspólnie z obchodami Święta Chleba.  

Poseł na Sejm Robert Wardzała, podziękował za sugestie, poprosił o kontakt telefoniczny 

bądź e-mailowy. Dodał, że jest do dyspozycji w swoim biurze poselskim. Podziękował za 

uczestnictwo w obradach.  

 

Ad. 5.  Zapytania radnych. 

 

Radna Ewa Chmielarz, zapytała: Dzisiaj mija dwa lata kadencji rady, od naszej umowy. 

Panie Przewodniczący, mówię o tym by wymienić Pana Krzysztofa Ojczyka na Panią Marię 

Kądziołkę. W związku z tym mam nadzieje, że na przyszłej sesji już Przewodniczącą będzie Pani 

Maria Kądziołka, taka była umowa, chciała bym się również zapytać czy w tej sprawie coś się 

zmieniło, czy będzie tak jak dwa lata temu się umawialiśmy? 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, zwróciła się z zapytaniem na temat 

informacji dotyczącej otwarcia zamkniętego pasa drogi między Słotwiną a Mokrzyską, prace 



 6 

posuwają się w żółwim tempie. Trwa to niesamowicie długo, jest to wielkie utrudnienie dla 

mieszkańców naszej gminy i innych gmin. Chciała bym zapytać, czy Pan Burmistrz otrzymał już 

jakieś informacje, kiedy zostaną zakończone prace na tym odcinku? 

Radny Krzysztof Bogusz, droga powiatowa ze Szczepanowa do Sterkowca została zajęta pod 

autostradę, za dwa miesiące zostanie zrobiony wiadukt, czyli przejazd nad autostradą. 

Chciałbym zapytać, czy może firma która wykonuje ten odcinek przekazywała do urzędu jakieś 

informacje na temat zakończenia tego połączenia?  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poruszyła sprawę otwarcia odremontowanego dworca 

PKP. Sam dworzec nieczynny jest od 21 do 5 rano, kasa czynna jest do 15:45, nie wiem czy nie 

warto poruszyć sprawę do kolei, pominę sprawę, że jeśli kasa jest nieczynna bilet bez opłaty 

można zakupić u konduktora, lecz idzie zima, może dało by się aby ta przerwa zamknięcia była 

krótsza. 

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w sprawie miast partnerskich i współpracy z nimi. Czy jest 

możliwa organizacja kampanii informacyjnej, aby do mieszkańców gminy dotarła informacja  

z jakimi miastami współpracujemy i jakie są owoce tej współpracy. Ukierunkować to na 

młodzież, by dzieci mogły poznać miasta partnerskie. Kolejne zapytanie skierował w sprawie 

systemu sms-owego. Może partało by zapytać mieszkańców, czy chcą, aby informować  

o tematach kulturalnych, czy też sportowe jakie dzieją się na terenie naszej gminy. Była by to 

dobra polityka informacyjna dla mieszkańców. Ten system działa różnie, wysyła takie oczywiste 

komunikaty.  

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, odniósł się do problemu otwarcia dworca 

PKP- to nie jest problem tylko Brzeska, Kraków również ma ten sam problem.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, trwają oszczędności i to pewnie wynika z tego 

problem. Wiadomym jest, że nie należy tego traktować jako usprawiedliwienie. Podejmę taką 

interwencję.  

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował radnych oraz gości 

zaproszonych na sesji, że Pan Burmistrz znalazł się w piątce najpopularniejszych gospodarzy 

miast małopolski.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, dodała, że dworzec PKP przed remontem 

otwarty był przez 24 godziny. Radna poinformowała, że toalety, dopiero oddane do użytku 

dworca pozastawiają już wiele do życzenia.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odpowiadając radnej Ewie Chmielarz- chciałbym 

odesłać radną przede wszystkim do protokołu z pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej tej 

kadencji. Wiem, że dwa lata minęło i można pewnych rzeczy już nie pamiętać lub mówi się o 

umowach się których się nie zna. Na marginesie dodam, że  oczekiwałbym takich wypowiedzi od 

osoby, która respektowała bądź pozytywnie odnosiła się do tej umowy, a nie kontestowała jej. 

Więc dziwi to, że osoba która niejako się pod tą umową nieformalnie niepodpisana, jako 

pierwsza zadaje takie pytanie. Odsyłam jeszcze raz radną do protokołu, tam się znajdują 

wszystkie odpowiedzi.  
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Ad. 6.    Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy - pytań brak.  

Ad. 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji.  

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji, oraz radni w zastępstwie 

przewodniczących :  

 Radny Maria Kądziołka – Komisja Finansowa;  

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

Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych;  

 Radny Bogusław Babicz- Komisja Statutowa;  

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa; 

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy do przedstawionych sprawozdań są uwagi 

radnych? Uwag brak.  

 

Ad. 8  Sprawozdanie z posiedzeń komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej 

sesji. 

Sprawozdanie złożyła Pani Jadwiga Kramer, przewodnicząca Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej. (załącznik do protokołu).  

 

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

sesji.  

Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. Uwag radnych.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych. (Stanowi załącznik do protokołu).  

 

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 Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. 

Kierownik UM w Brzesku Rafał Najdała, przedstawił w/w informację radnym. Radni 

otrzymali również informację w wersji pisemnej w materiałach na sesję. Temat ten został 

omawiany również na posiedzeniach komisji. Pytania: 

Radny Bogusław Babicz, zapytał o tereny niezagospodarowane w miejscowości Bucze. 

Radny zasugerował możliwość przekształcenia tego terenu pod budownictwo mieszkalne, 
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wówczas łatwiej by było sprzedać działki. Drugie zapytanie zostało skierowane w sprawie 

budowy hali przy PSP nr 3 w Brzesku, nie ma dalszych informacji w materiałach.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, z gruntami jest problem - uzbrojenia ich. Jeśli 

chodzi o teren w Buczu jest szansa, że w perspektywie 2-3 lat może powstać droga, która jest 

projektowana.  W sprawie sali sportowej przy PSP Nr 3 – jeśli my nie zmniejszymy wydatków 

bieżących, a wydatki bieżące są generowane w głównej mierze przez wydatki oświatowe, to 

niestety nie jesteśmy w stanie szybko ruszyć do przodu. Chciałbym, żeby była ona wybudowana 

szybko. Musimy rozstrzygnąć jeszcze sprawę z ubiegłym wykonawcą. Wygospodarowywujemy 

oszczędności cały czas. W pierwszej kolejności na pewno mamy ukończenie tej inwestycji  

w trybie pilnym.  

Kierownik UM w Brzesku Rafał Najdała, uzupełnił odpowiedź w sprawie terenu  

w miejscowości Bucze.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy doszło do spotkania z inwestorem, 

który zakupił grunty Jadowniki-Rędziny, a Urzędem Miasta? Czy doszło do dyskusji co do 

wzajemnych oczekiwań miasta i nowego inwestora? Wydaje mi się, że ta zmiana właścicielska 

MOŻE czemuś dobremu służyć.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, takie spotkanie zostanie zorganizowane, wiem, że 

Naczelnik Dobranowski jest już po rozmowach z inwestorem.  

 

Rada Miejska w Brzesku przyjęła do wiadomości powyższą informację.  

 

Ad. 12. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji unijnych. 

 

Kierownik UM w Brzesku Rafał Najdała, przedstawił w/w informację radnym. Radni 

otrzymali również informację w wersji pisemnej w materiałach na sesję. Temat ten został 

omawiany również na posiedzeniach komisji. Pytania: 

Radna Ewa Chmielarz, zapytała, czy boisko w Mokrzyskach, które zostanie utworzone będzie 

tylko pod piłkę nożną? 

Kierownik UM w Brzesku Rafał Najdała, odpowiedział, że będą otwarte dla wszystkich 

mieszkańców, natomiast to będzie boisko tylko do piłki nożnej.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że konsultacje zostały przeprowadzone  

z sołtysem i działaczami klubowymi. Myślę, że to jest optymalne rozwiązanie.  

 

Rada Miejska w Brzesku przyjęła do wiadomości powyższą informację.  

Ad. 13.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń 

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

samorządzie gminnym). 



 9 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił przygotowane sprowadzanie ze 

złożonych oświadczeń radnych. Następnie odczytał pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie 

przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych, dodał, iż analiza oświadczeń ma charakter 

bardzo szczegółowy. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).  

Ad. 14 Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób 

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

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił informację dot. oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.  

Ad. 13.  Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w imieniu Burmistrza Brzeska przedstawiła 

autopoprawkę do projektu uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały wraz  

z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie 

– został przyjęty jednogłośnie; 18 za, przy 18 radnych obecnych na sali.  

UCHWAŁA NR XXVII/190/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 

 
2) zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła autopoprawkę do zmiany w/w projektu 

uchwały. Wyjaśniła na czym polega zmiana w projekcie uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb przedstawił treść projektu uchwały wraz           

z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie 

– został przyjęty jednogłośnie; 18 za, przy 18 radnych obecnych na sali.  

 

UCHWAŁA NR XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 

grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
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3) nadania tytułu honorowego "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska"; 

Przewodniczący Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych radny Adam 

Kwaśniak, odczytał treść uzasadnienia wniosku dla ks. Ignacego Piwowarskiego.  

Radny Franciszek Brzyk, dyskutowaliśmy kiedyś Panie Przewodniczący nad procedurami 

zmiany przyznawania tytułów, mam prośbę i zarazem wniosek formalny, żeby jednak Rada 

Miejska i komisje dowiadywały się wcześniej o pewnych takich propozycjach, ponieważ 

rzeczywiście dostajemy projekt uchwały i tam nie ma do końca uzasadnienia i nie możemy się 

wcześniej z tym zapoznać. Jednak te sprawy powinny wcześniej być pod obradami komisji, wraz 

z informacją nie tylko na kapitule, lecz na pozostałych komisjach. W związku z powyższym 

zgłaszam formalny wniosek o powtórzenie procedury, by można było wrócić do wszystkich 

komisji i żeby następne wnioski były już w takiej procedurze.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, chcąc zrealizować wniosek, należało by wszystkie 

wnioski za ostatnich kilka bądź kilkanaście lat wrócić. Jeśli chodzi o posiedzenie kapituły, które 

jest  publikowane, odbywa się ona na takich samych zasadach co zwykłe posiedzenia komisji i są 

jawne. Natomiast uważa, że można byłoby wraz z uchwałą takie uzasadnienie jako załącznik do 

projektu dołączyć. Natomiast w tym momencie wracać do procedury nie jest zasadne. Do tej 

pory ta by się znaleźć i jest to zasadne.  

Radny Edward Knaga, nie znam dokładnie regulaminu kapituły, nie znam księdza, lecz to co 

wyczytano jako działacz przyjmuję, że tak było. Dla mnie jest to mało, jeżeli jest to tego typu 

kapłan jak wymieniono zarazem jako obywatel, to chciałbym zapytać czy ma odznaczenia 

państwowe? Jeżeli się chwali, że ten człowiek faktycznie działał to czemu działacze którym 

udzielał azylu zapomnieli jakoś o tym kapłanie?! Ja mam takie odczucie. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, to są dwie różne rzeczy. Nadawanie państwowych 

odznaczeń to jest inny tryb i inna procedura, natomiast tytuł honorowy jest uregulowany 

uchwałą Rady Miejskiej i powinna ona być znana wszystkim radnym, bo to jest akt 

obowiązujący. Nie mieszałbym tego razem, nie ma związku.  

Radny Edward Knaga, chylę czoło przed tym człowiekiem, lecz nie pracował dla społeczności 

brzeskiej.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, to jest tytuł Honorowy Obywatel Miasta Brzeska, 

a nie zasłużony dla miasta. To są dwa różne tytuły. Jak Państwo pamiętacie, nadawaliśmy też 

tytuły honorowe, działaczom „walki niepodległościowej” i akurat tu nie ma obowiązku ani żaden 

regulamin nie mówi, że to muszą być osoby związane z działaniami na rzecz Gminy Brzesko. Na 

posiedzeniu kapituły, jak rozmawialiśmy omawiając wniosek, podkreślaliśmy pewien 

patriotyczny charakter podejścia, jako wzór dla naszej młodzieży. Jak należało się zachowywać  

i podejść do pewnych wartości - to było oceniane przez kapitułę. W tym względzie i poprzez tą 

materię kapituła większością wymaganych głosów opowiedziała się za tym wnioskiem. To że nie 

wszyscy radni znają księdza, tak to bywa. Trudno znać wszystkie osoby, ja w swojej kilkunasto 

letniej historii przyjmowałem tytuły i również nie wszystkich znałem osobiście. Tak jest, że 20 

radnych nie będzie znało na każdym etapie każdego człowieka. Osobiście znam księdza 
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Piwowarskiego od kilku lat, zapoznałem się z jego działalnością i nie miałem kłopotu z oceną 

tego wniosku. Rzeczywiście część radnych może nie znać księdza, lecz w końcu od tego jest 

kapituła, że te wątpliwości rozwiewa, trwają dyskusje.  

Radny Piotr Wyczesany, ponieważ ksiądz Piwowarski jest mi najbardziej znany, chciałem 

tutaj powiedzieć Panu Radnemu Edwardowi, że to iż ksiądz nie działał na terenie naszej gminy 

jest to jak najbardziej trafne spostrzeżenie. Natomiast muszę powiedzieć, jedną ważną rzecz, 

działania zarówno te opozycyjne, które tutaj zostały podejmowane przez księdza służyły nie 

tylko mieszkańcom Lipinek, Gorlic, ale służyły wszystkim mieszkańcom naszej gminy, 

mieszkańcom całej Polski. My się zachwycamy działaczami Solidarności typu Pan Wałęsa, czy 

Pan Mazowiecki, natomiast nie znamy ludzi na naszym terenie, którzy mają bardzo duże zasługi 

w obaleniu komunizmu. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, miło byłoby gdybyśmy mieli do siebie na wzajem 

troszeczkę więcej zaufania. Kapituła w poprzedniej kadencji i jeszcze poprzedniej została 

przekształcana, inne procedury zostały wdrożone, wszyscy je zaakceptowaliśmy jest                       

i funkcjonuje. Przecież w kapitule nie są dwie osoby, tylko więcej osób, każdy na kapitułę może 

przyjść i zapoznać się. Moim zdaniem troszkę więcej zaufania Szanowni Państwo. Poza tym 

powiem głośnio, to co wielu tutaj myśli - dlaczego wokół tej osoby tyle zamieszania i chaosu 

występuje? Było to omawiane na komisji kapitule, nie bardzo tego rozumiem. Były inne osoby, 

które otrzymały honorowe obywatelstwo, tytuły i pewnie Państwu nie raz zaświtało w głowie, że 

może jest jakaś wątpliwość, lecz nigdy Państwo głośno tego nie powiedzieli. A tutaj nie bardzo 

tego rozumie, demokracja służy nam wszystkim, jakbyśmy nie patrzyli to dzięki tej demokracji 

siedzimy dziś tutaj.  

Radna Maria Kucia, zaproponowała, aby głos zabrał sołtys wsi Bucze Stanisław Milewski.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jeśli Pan sołtys nie zgłaszał chęci, to dlaczego 

Pani Radna mamy wywoływać kogoś do głosu na siłę?! Jeśli ktoś będzie chciał się wypowiedzieć 

to się wypowie. Nic na siłę. 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, jeśli dyskutujemy w tym momencie, to ja 

mam prośbę do Pana Burmistrza - na forum pojawiły się pewne wpisy, które podważają 

możliwość przyznawania tych medali. Proszę by jednak radcy prawni stworzyli opinię prawną  

w tym temacie i wrzucili ją do Internetu, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, moje zdanie jest następujące w tym temacie - nie 

dajmy się zwariować, jeżeli byśmy mieli na wszystkie wpisy na forach reagować, to byśmy 

powariowali. Stwierdzam, że ten wpis jest nieprawdziwy i kłamliwy. Wojewoda w trybie nadzoru 

żadnych z uchwał, które podjęliśmy nie uchylił, nie wniósł żadnych uwag. Żaden sąd 

administracyjny, względem naszych uchwał się nie wypowiedział. Twierdzę, że wpisy są 

nieprawdziwe i kłamliwe. Żadna uchwała w sprawie przyznania tytułów honorowych nie została 

podważona, jeśli uchwały były podejmowane kilka lat temu, to osoba której interes prawny 

został naruszony ma możliwość w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym,  wnieść skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu jednego roku od podjęcia uchwały.  



 12 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, również podzielam zdanie Pana 

Przewodniczącego. Skoro uchwała została przyjęta o przyznawaniu tytułów w trybie nadzoru 

została sprawdzona przez wojewodę. Nie polemizował bym z każdym wpisem na Internecie, 

akurat tych wpisów nie czytałem. Mamy uchwałę prawomocną, jeśli ktoś ma uwagę to niech 

oficjalnie skieruje pismo wtedy będziemy analizowali i zlecimy radcom prawnym opinię.  

Radny Adam Smołucha, powracając do uzasadnienia wniosku - fakt tego strajku szkolnego, 

związany z protestem młodzieży poprzez zawieszenie krzyża w Lipinkach, jest faktem 

historycznym i ma znaczenie trwałe, które wpisało się w historię walki z komunizmem. To, że 

ten fakt, iż ksiądz był inicjatorem tego zdarzenia nie spotkał się z jakimś wielkim rozgłosem  

i  Państwo radni nie znacie jest skutkiem również czasu w sytuacji w której żyjemy. Dzisiaj jest 

tak, że rozgłos zdobywa się w działaniach wprost przeciwnych, podejmując próby zdejmowania 

krzyży i to jest nagłaśniane przez media. Natomiast ludzie skromni, zdobyli się na heroiczne 

działania idą w zapomnienie.  

Radny Leszek Klimek, poprosił o 5 min. przerwy w obradach - zgłosił to jako wniosek 

formalny.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zwracam Państwu uwagę, że to wszystko się 

protokołuje. Ludzie to będą czytać, niech się Państwo zastanowią co my tutaj robimy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, projekt dałbym już pod głosowanie, lecz jak Pan 

radny zgłosił wniosek formalny o przerwę, to będziemy go głosować. Poddano wniosek Radnego 

Leszka Klimka o pięciominutowa przerwę w obradach. Głosowano 6 za, 9 przeciw,                    

2 wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został przegłosowany.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, Szanowni Państwo, tutaj rozpoczęliśmy 

dyskusję, na temat nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeska, chciałam wrócić do 

wniosku, który tutaj złożył Pan Franciszek Brzyk. Chodziło o zasady jak wprowadzane są co 

poniektóre sprawy na sesje i komisje. Dla szacunku do osób, którym przyznajemy tytuły 

powinniśmy się zapoznać z ich życiorysami i dokonaniami na komisjach, po posiedzeniu 

kapituły. Panie Przewodniczący z szacunku do Pana, sam Pan stwierdził, że część radnych nie 

zna księdza Piwowarskiego, ja sama również go nie znam, ale chciała bym się coś więcej  

dowiedzieć. Nie negujemy tutaj zasług Księdza, o których mówił radny Adam Smołucha, radny 

Piotr Wyczesany. Pokazujemy tylko pewien sposób działania na który po porostu my się nie 

godzimy. Chciała bym przedyskutować ten temat na komisji.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ja odwołam się jeszcze raz do wcześniejszych 

wypowiedzi radnej Katarzyny Pacewicz - Pyrek. Przecież ta procedura trwa nie rok, nie dwa, 

mało tego uważam, że to jest kwestia uzyskania tylko uzasadnienia. Gdybyśmy poszli dalej z tym 

wnioskiem, to mam  pytanie czy wszyscy Pana Wojnickiego, który dostał tytuł honorowy znają 

osobiście?! Ja go nie znałem osobiście. Szanujmy się wszyscy, po to jest kapituła w której jest     

11 radnych, czyli zdecydowana większość. Jeśli rada uzna, że „nie”, to wrócimy do tematu. 

Dokładnie takie same procedury były wcześniej.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, mam pytanie do Radnego Piotra 

Wyczesanego - jak długo ksiądz Piwowarski mieszka na terenie naszej Gminy?  

Radny Adam Kwaśniak, odpowiedział, że od urodzenia jest.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, to wiemy, po odczytaniu wniosku. 

Natomiast teraz obecnie od kiedy jest ? 

Radny Adam Kwaśniak, od 2006 roku. Wyjaśniam, że kapituła liczy 15 osób jest to komisja 

tak jak każda inna, można powiedzieć merytoryczna. Jeżeli są problemy oświatowe to 

rozwiązywany są problemy przez komisję oświatową, raczej nie są wprowadzane na inne 

komisje. Procedura jest taka: wniosek wpływa do Biura Rady, każdy może podejść do biura  

i zapoznać się z tym wnioskiem. Uważam, że ta dyskusja jest dla mnie żenująca. Chciałem 

uniknąć takie dyskusji, ponieważ ta osoba, jest jak najbardziej godna do pozostałych 

odznaczonych do tej pory. Dyskusja, wracanie wniosku, dla mnie samego to jest niepojęte i po 

prostu nie przystoi nam radnym taka dyskusja.  

Radny Edward Knaga, jeśli to się odnośni do mojej osoby, to ja powiem Państwu szczerze. 

Jest nas 21 radnych, ja nie muszę wszystkich znać,.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, proszę sobie nie przypisywać konkretnych 

wypowiedzi, to nie o to chodzi.  

Radny Edward Knaga on nie jest Lech Wałęsa, że gdzie ja wiem, że podnoszę rękę za 

obywatelem. Jest 21 radnych, jest ta kapituła, trzeba się zapytać, trzeba wiedzieć - chcę wiedzieć, 

czy ten obywatel miał takie czy takie zasługi. Część radnych nie wie, chcą wiedzieć.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zamykamy tę dyskusję. Dla mnie nie jest 

kłopotem, żeby wniosek do projektu uchwały dołączyć. Prawda jest taka, że jeśli komisje 

merytoryczne spotykają się i zajmują swoimi obszarami to się tym zajmują. Nie wszystkie 

sprawy idą na wszystkie komisje. Kapituła rzeczywiście liczy bardzo dużo radnych. Wniosek 

został odczytany, trochę zaufania musi być, bo bez tego będziemy wracać tymi samymi 

argumentami do wszystkich spraw i niekoniecznie o tytuły honorowe.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, troszkę tutaj chyba niektórzy z nas są ignorantami, nie 

chcąc nikogo obrazić. Materiały na sesje dostajemy 5 dni przed terminem sesji. Te 5 dni chyba 

wystarczają w zupełności by swoją niewiedzę uzupełnić.  

Radny Edward Knaga, materiały otrzymałem w piątek, a dziś jest poniedziałek, więc gdzie to 

miałem sprawdzić?! Przepraszam, że się odezwałem, ale swoje zdanie na ten temat mam. Proszę 

przechodzić do głosowania, bo taka procedura była.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poinformował, że należy teraz przegłosować 

wniosek formalny złożony przez Radnego Franciszka Brzyka, aby wniosek o nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Brzeska zdjąć z obrad, przełożyć i wrócić do komisji 

merytorycznych, wszystkich, bo tak rozumiem, że teraz wszystkie komisje są merytoryczne.  

Głosowano: 9 za, 7 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został 

przegłosowany.  



 14 

Radny Adam Kwaśniak, w takiej sytuacji kiedy jest kapituła niewiarygodna i nie 

merytoryczna to uważam, że ją powinniśmy rozwiązać. Dla mnie to jest nie do pojęcia, jest mi 

przykro.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk wniosek pójdzie na komisje merytoryczne, radni 

będą mieć czas i wniosek zostanie jeszcze raz rozpatrzony.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, odmawiam analizowania tego wniosku na mojej 

komisji, ponieważ do tego jest komisja merytoryczna i zostało to już przeanalizowane. Jak 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej odmawiam.  

Radny Piotr Wyczesany, chciałbym tylko tyle powiedzieć, że sytuacja jest dla mnie 

ogromnym zaskoczeniem. Skromny kapłan, z którego mogliśmy się częściowo działalnością  

i życiorysem zapoznać. W takiej sytuacji na pewno kapituła czy komisje, które pozytywnie 

przyjęły wniosek, ksiądz honor który ma honor odmówi przyjęcie takiego honorowego tytułu. Po 

prostu to jest nie do pomyślenia, że taki wniosek w takim miejscu wywołał tyle dyskusji i tyle 

niezdrowej atmosfery. Dziwię się członkom kapituły, że na spotkaniu naszym kapituły głosowali 

za przyjęciem wniosku natomiast dzisiaj przeczą sami sobie i swoją decyzję dziś zmieniają. Ja 

też rok temu, czy dwa lata temu głosując za innymi honorowymi obywatelami byłem za, mimo, 

że nie znałem ludzi. Lecz uważa, że te osoby które zgłaszają do przyznania tytułu są jak 

najbardziej godne przyjęcia takiego tytułu. Dla mnie nie było ważne to, czy ja znam Pana X, czy 

Pana Y, lecz wierzyłem, że radni i kapituła ma na tyle zdrowy rozsądek, że to jest jak najbardziej 

w stu procentach trafna decyzja. Dziękuję serdecznie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk cóż rzecz, bardzo przykro mi jest, że tak się stało. 

Rzeczywiście, Panie i Panowie którzy na kapitule byli, powinni szanować swoje wcześniejsze 

głosowanie, a nie teraz zdanie zmieniać. Jeśli ktoś miał coś do osoby księdza Piwowarskiego, 

mógł to powiedzieć jasno i wyraźnie. Powodów nie ma, tylko stosowana „spychologia”, żeby 

odczytywać wniosek jeszcze raz. Uważam, że jest to mocno nie w porządku.  

Radny Adam Kwaśniak, ponieważ nie wszystkie komisje muszą rozpatrywać ten wniosek.  

Z racji tego, że ten wniosek był na komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji, został 

przedstawiony wszystkich członkom. Kapituła liczy 16 radnych.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk w kapitule są wszyscy przewodniczący komisji 

stałych, członkowie komisji prawa porządku publicznego i promocji, plus Pan Sekretarz jako 

przedstawiciel Pana Burmistrza i każdy może przyjść. Proszę Państwa wniosek przeszedł, na 

demokrację nie ma co się obrażać, jest przegłosowane i koniec.  

 

4) ustanowienia pomnika przyrody; 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała, czy wszystkie właściwe komisje zapoznały się    

z tak ważnym tematem jak pomnik przyrody? 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, odpowiedziała, że komisja Gospodarki 

Finansowej, zapoznała się z projektem uchwały.  
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Radny Adam Kwaśniak, dodał, że komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji nie 

zapoznała się w tym tematem, więc chyba będziemy wnioskować o wyłączenie tego punktu  

z obrad.   

Radny Edward Knaga, proszę szanowni radni, żeby w gestii tego, że coś się nie udało mówić  

o pomniku przyrody, jakim jest jakieś drzewo. Bawimy się w przedszkole.  Wniosek ten został 

skierowany przynajmniej do dwóch komisji.  

Radny Adam Kwaśniak, wniosek o nadanie tytułu honorowego był na dwóch komisjach, 

także nie widzę tej różnicy z pomnikiem.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, chciałem zapytać czy uchwała jest podejmowana tylko 

na wniosek pana S. P czy jest podparta jakąś opinią dendrologiczną, czy ewentualnie leśnika? 

Czy to Panu się wydaje, że dąb jest z roku 1600, czy może o sto lat wcześniej, czy sto lat później?! 

Wydaje mi się, że bardziej merytoryczna opinia w sprawie tego drzewa powinna być dołączana. 

Poza tym jest punkt - skutki społeczne podjęcia uchwały, kwituje się to trzema zdaniami: dąb 

nazywa się Sobieski, co ma piernik do wiatraka, to nie wiem, - drugie zdanie, że uchwała jest  

z troski o wyjątkowy okazy przyrodnicze, co to ma wspólnego ze społecznymi skutkami też nie 

wiem. Jeżeli nie ma, wystarczy napisać brak, natomiast głupoty pisać to wydaje mi się 

niepoważne. W pobliżu jest tam projektowane osiedle mieszkaniowe, nie wiem jaki to będzie 

mieć skutek bądź wpływ na osiedle mieszkaniowe, które tam powstaje. Jeszcze jedna taka 

uwaga, pan S.P jak wiemy jest emerytem, ma dużo wolnego czasu mógłby napisać stosowne 

pismo i poinformować Radę Sołecką, że zamierza taki wniosek złożyć. Być może byłoby trzeba to 

drzewo oglądnąć, coś podpowiedzieć.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, projekt uchwały został przygotowany przez urząd, 

przez wydział merytoryczny urzędu i rozumiem, że pracownicy urzędu stosowny wywiad zrobili  

i zostało to zaproponowane radnym.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, bardzo ważną kwestię poruszył Pan Sołtys. 

Na tym terenie ma powstać osiedle mieszkaniowe, przy omawianiu uchwały o tym nie 

wiedzieliśmy. Pytania sołtysa są bardzo zasadne. Czy służby merytoryczne mogłyby nam to 

wyjaśnić. Jeśli nie, to składam wniosek najdalej idący o ściągnięcia tego projektu z porządku 

obrad.  

Inspektor UM w Brzesku Aleksandra Jakubowska, poinformowała, że pracownicy byli 

na wizji w terenie, wykonali oględziny. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, wnioskować może 

osoba prywatna. Nie była potrzeba opinia dendrologa, jeśli chodzi o uznanie drzewa za pomnik 

przyrody. Drzewo stoi  na gruncie prywatnym. W ustawie jest podany przedział jeśli chodzi  

o dęby, wiekowość drzewa.  

Radny Edward Knaga, zapytał czy drzewo stoi na gruntach gminnych, czy na gruntach 

prywatnych? 

Inspektor UM w Brzesku Aleksandra Jakubowska poinformowała, że drzewo stoi na 

gruntach prywatnych. Wnioskodawca został poinformowany o pielęgnacji drzewa oraz o jego 

zadaniach względem drzewa. Droga pomiędzy działkami jest drogą wewnętrzną.  
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Sołtys wsi Mokrzysk Marek Kośmider, dodał, że takie wnioski w przyszłości powinny być 

wcześniej zaopiniowane przez Radę Sołecką, żeby można było się wcześniej wypowiedzieć. 

Sytuacja jest w tym przypadku dość kontrowersyjna, ponieważ trwa konflikt od kilku lat sądowy 

między dwoma sąsiadami, nie wiem, czy to będzie miało wpływ na to osiedle planowane  

w przyszłości.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, jeśli sołectwo chce opinię wydać, to 

przenieśmy ten projekt uchwały na następną sesję. Niech Rada Sołecka zaopiniuje i będziemy 

mieć dodatkowy dokument do przyjęcia twej uchwały.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ja mam przeciwne zdanie. Uchwalamy któryś 

pomnik przyrody i znowu sobie nie przypominam, żebyśmy na posiedzeniach Rad Sołeckich 

dawali do opiniowania wnioski. Przed chwilą mieliśmy problem, że nie było na komisjach. Teraz 

jest problem, że nie było na Radach Sołeckich, za chwilę będziemy mieć problem, że nie daliśmy 

pięciu mieszkańcom na przykład. Nie doprawadzajmy do absurdu, chyba że chcemy swoją pracę 

dezawuować.  

Radny Krzysztof Bogusz, z racji tego, że nie widzieliśmy tego drzewa, czy można na 

przyszłość jeśli będą takie wnioski można prosić o zdjęciach, bądź film? 

Radny Edward Knaga, chodzi o prostą kwestię, czy tam ma być osiedle. Może być problem  

z tym związany w przyszłości, np.  za 10 lat ten temat może się wrócić. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk skieruję zapytanie do Pani Architekt, czy dąb  

w tym miejscu na prywatnej posesji pana X, jest jakąkolwiek przeszkodą i możemy mieć 

wątpliwości? 

Architekt UM w Brzesku Małgorzata Bugajska-Pala, nie mogę się wypowiedzieć, nie 

jestem zapoznana z lokalizacją. Musiałabym to zobaczyć na mapie, jakie jest położenie. 

Generalnie pomniki przyrody są szanowane w planach miejscowych i mogą spokojnie być  

w terenach mieszkaniowych.  

Radny Bogusław Babicz, przysłuchując się tej dyskusji, należy oprzeć się wrażeniu, że 

dochodzimy tutaj do pewnych paradoksów. Możemy się wpuścić w pułapkę, że w każdej uchwale 

każdy radny będzie musiał dyskutować na dwa tygodnie przed sesją. Proszę państwa jest pewna 

procedura, są komisje merytoryczne. Wróciwszy do poprzedniego projektu uchwały- Kapituła 

przyznawania tytułów honorowych, powstała 8 lat temu, też byłem uczestnikiem, gdy byłem 

sekretarzem i nie zdarzyło się, żeby wniosek został omawiany na innych komisjach. Tam jest 15 

radnych, są przewodniczący komisji stałych, materiały zostały wcześniej odpowiednio 

dostarczone. Nie doprawadzajmy do paradoksu, podobnie i teraz. My teraz rozpatrujemy, czy to 

ma być 5 metrów czy jak się zawali 15 metrów to spowoduje wyburzenie domu. Umówmy się, nie 

jest to  miejsce na rozpatrywanie dokładnej lokalizacji, skutków. Była merytoryczna komisja, 

ona wydała opinię, my powinniśmy mieć zaufanie. Pani architekt nie potrafi się określić, 

ponieważ nie zna tematu.  

Radny Edward Knaga, ponieważ jest punkt sporny, przecież komisja nie wszystko może 

wiedzieć, jeździć. Itp.  
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Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przypominam, że jest Pan członkiem tejże komisji 

merytorycznej. Jeśli Pan chciał, mogliśmy pojechać i zobaczyć drzewo.  

Radny Edward Knaga, ja się nie muszę na wszystkim znać.  

Inspektor UM w Brzesku Aleksandra Jakubowska, drzewo jest usytuowane na działce 

prywatnej, 5 metrów od granicy działki.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zastanówmy się czy chcemy chronić swoje zasoby, czy 

po prostu je pominąć i usuwać?! Coś co wyrosło na terenie naszej gminy, rosło setki lat, ktoś to 

ocenił – stwierdził, że to drzewo nadaje się na pomnik przyrody. Nie długo środowisko będzie 

tak zepsute, zniszczone, że nie będziemy mieć wogóle takich dębów.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, zgłosiłam wniosek formalny o przełożeniu 

uchwały. Jeśli czynnik społeczny, mieszkańcy mają jakieś wątpliwości, czemu nie mogą się 

wypowiedzieć.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zachowajmy trochę rozsądku, może rzeczywiście 

nie potrzebna jest opinia Rady Sołeckiej. Lecz jeśli są wątpliwości myślę, że nic się nie stanie 

jeśli przełożymy na następną sesję. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej 

Marii Kądziołki o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody.  

Głosowano: 9 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się od głosu. Dwie osoby nie 

głosowały.  Wniosek został przegłosowany.  

 

5) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym; 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały,                 

a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został 

przyjęty jednogłośnie; 17 za, przy 18 radnych obecnych na sali.  

Radny Piotr Wyczesany nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ dotyczy to jego 

interesu prawnego.  

 

UCHWAŁA NR XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka wnoszę o to, aby zapewnić dodatkowy 

wyjazd, żeby to było jasno i wyraźnie powiedziane, gdyż mamy sytuację taką, że bardzo ciężko 

jest wjechać i wyjechać na teren. Czy jest już opracowana jakaś koncepcja wjazdu i wyjazdu na 

ten teren? Miejmy świadomość, że jeśli umieścimy tutaj takie służby jak: Policja, Straż, jak 

drastycznie zwiększy się ruch?!  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, czy jest aktualne studium, które dopuszcza ten 

typ projektowanej zabudowy?. Czy ten plan będzie obejmował tak jak w studium ten korytarz 

drogowy? 

Architekt UM w Brzesku Małgorzata Bugajska - Pala, jest zgodność ze studium, 

ponieważ cały ten obszar jest objęty strefą wielko-przestrzennej centralnej urbanizacji typu 

miejskiego. Trzeba najpierw zakończyć studium albo równolegle prowadzić procedury 

planistyczne z takim przesunięciem, żeby studium uchwalić wcześniej niż plan. Bezwzględnie 

zmiana studium jest konieczna, w zakresie przebiegu zjazdu z autostrady. Dostępność  

i bezpieczeństwo ruchu pojazdów ratowniczych w obrębie szpitala. Na okoliczność 

projektowanej przez starostwo lokalizacji straży pożarnej i policji, przeprowadziłam taką analizę 

planistyczną ruchu w obszarze szpitala, pisząc równocześnie opinię jednoznaczną, że 

zlokalizowane służby ratownicze nie mogą mieć jednego zjazdu. Jest to niedopuszczalne. Analiza 

planów, komunikacyjna przy założeniu, że musi być wykonana droga publiczna poza granicami 

szpitala która będzie rozprowadzać ruch również w kierunku południowym przez 

zaprojektowaną i wydzieloną geodezyjnie drogę trasy lokalnej przez Pomianowski stok. 

Rozładowuje to ruch i rozprowadza dwa kierunki, natomiast podstawowym zagadnieniem jest  

w dalszym ciągu przebudowa włączenia do drogi krajowej. Szpital opracował kilka lat temu 

projekt modernizacji komunikacji wokół SOR-u i podjazdu karetek, bus-ów i komunikacji 

miejskiej i uważamy, że ten układ komunikacyjny nie może być naruszony i na ten układ 

drogowy nie może być nałożony kolejny ruch pojazdów służb ratowniczych.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, w związku z tym będziemy musieli zmienić 

studium, czy nie za wcześnie podejmujemy uchwałę? 

Architekt UM w Brzesku Małgorzata Bugajska- Pala, odpowiedziała, że nie ponieważ  

w uchwale o strukturze mamy już w procedowaniu tak jakby w jednej trzeciej zmiany studium, 

która trwała i została przerwana ze względu na brak stanowiska GDDKiA co do wyboru 

wariantu.  

Radna Ewa Chmielrz, w uzasadnieniu jest napisane, że są obszary które są narażone na 

osuwanie się mas ziemnych?  

Architekt UM w Brzesku Małgorzata Bugajska- Pala, wzdłuż drogi krajowej te stoki są 

osuwające się i od strony drogi w Jasieniu Nowy Świat.  

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, poinformował, że rozmawiał z właścicielami gruntów  

w kwestii komunikacji, którzy poszli na kompromis. Deklarują oddanie gruntu na odpowiednie 

rozwiązanie komunikacyjne.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk - ważne, że ten plan powstaje, jest on potrzebny.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały,  

a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został 

przyjęty jednogłośnie; 16 za, przy 16 radnych obecnych na sali.  
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UCHWAŁA NR XXVII/193/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 

 

Ad. 16 i Ad 17.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco: 

Annie Lubowieckiej: zorganizuję spotkanie, poinformuję Państwa i mam nadzieję, że to 

spotkanie da jakiś pozytywny skutek.  

Marii Kądziołka: w sprawie odcinka pod wiaduktem- jest to droga wojewódzka. Dzięki wysiłkowi 

gminy mamy w zasadzie przebudowaną drogę wojewódzką. Ul. Solskiego to było jedno zadanie, 

następnie budowa chodnika przy ul. Kopernika i przy ul. Wiślanej a teraz przebudowa 

nawierzchni. 95 % odcinka drogi wojewódzkiej mamy przebudowaną. Mogę obiecać, że wystąpię 

z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich, poprzez modernizację oraz budowę autostrady te 

uciążliwości występują.  

Radna Maria Kądziołka, chodzi dosłownie o 50 metrów, to zakrawa na kpinę. Tą droga 

jeżdżą mieszkańcy Brzeska, Borzęcina, Szczurowej. Na tym odcinku nic się nie robi, najpierw 

nałożą jedną warstwę, miesiąc następny roboty stoją, nic się nie robi, a my na tych światłach 

stoimy.  

Wiceprzewodniczący Tadeusz Pasierb, poinformował, że w ostatnim czasie rozmawiał  

z kierownikami tejże budowy. Utrudnienia są spowodowane ze względu na bezpieczeństwo ludzi 

pracujących pod wiaduktem oraz samochody przemieszczające się z jednej strony na drugą 

miały by problem z komunikacją.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wiem, że mieszkańcy przeżywają ciężki czas, 

spowodowany utrudnieniami w ruchu na tym odcinku. Jutro na spotkaniu poruszymy ten 

temat. W sprawie przejazdu w Wokowicach i Sterkowcu, to nie my wyłanialiśmy tych 

wykonawców, wiemy jakie są procedury. Praktycznie nie ma odcinka, gdzie by firma nie upadła. 

Chcemy wszyscy, aby ta autostrada została dobrze wykonana, zatem musimy uzbroić się  

w cierpliwość, czas jest już krótszy niż dłuższy. W sprawie zapytania Radnego Bogusza dot. 

miast partnerskich- przedstawiciele miast partnerskich, którzy przyjeżdżają występują w czasie 

imprez tj. Święto Chleba, Dni Brzeska. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z ich 

obyczajami, potrawami, kulturą. W sprawie wymiany młodzieży muszę przyznać, że ze strony 

naszych mieszkańców nie było wielkiego zainteresowania. Nasz młodzież była goszczona 

zagranicą, my ich również kilka razy zapraszaliśmy, wszyscy byli zadowoleni. Jeśli ktoś jest 
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zainteresowany, znajdzie informacje na naszej stronie, wiszą plakaty. Zastanowimy się  

i rozważymy tę propozycję Pana, na komisjach merytorycznych przedyskutujemy to.  

Radny Jarosław Sorys, poruszył temat dzików.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poprosiła, aby wszyscy radni otrzymali 

zawiadomienie o spotkaniu w sprawie dzików.  

Radny Leszek Klimek, przedstawił swoje stanowisko dot. kół łowieckich.  

Ad. 18.  Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał pisma które wpłynęły od ostatniej sesji 

do Rady Miejskiej:  

- pismo od Pana Ł.B w sprawie nieruchomości na ul. Przemysłowej w Brzesku.  

- pismo od Dyrektora PSP Nr 3 w Brzesku w sprawie remontu stołówki i odpowiedzi w tej 

kwestii Inspektora Sanitarnego. Przewodniczący Rady poinformował, że jest to ważna sprawa 

oraz pilna.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że zapozna się z tematem. Dziś to 

pismo wpłynęło, w związku z powyższym muszę rozeznać pismo.  

Radna Maria Kucia, zapytała czy wpłynęło pismo od Państwa M.S B. w sprawie wykupu 

mieszkania z bonifikatą?  

Przewodniczący Rady, poinformował, że pismo wpłynęło do Rady Miejskiej i zostało 

skierowane na komisje merytoryczne.  

Radna Maria Kucia, zaproponowała, czy Wydział Promocji mógłby wydać serię widokówek  

z wizerunkiem miasta Brzeska. Istnieje kilka widokówek w MOK-u, ale są już nieaktualne.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że wniosek jest słuszny.  

Radny Krzysztof Bogusz, dodał, że musi się pochwalić, iż Sterkowiec będzie miał swoje 

widokówki i koszt nie jest wysoki jakby się wydawało: 300 złotych za 500 widokówek.   

Sołtys wsi Sterkowca Józef Witek, poinformował, że jest już na ukończeniu przejazd do 

Wokowic.  

 

Ad. 19.  Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk  podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął obrady XXVIII sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku. 

 

Obrady trwały od godz. 12.00 – do godz. 16:30 

 

Protokołowała                                                                                                                                      
Joanna Szczepka                           

 


