
                          P R O T O K Ó Ł NR XXX/2008

          z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
                      28  p a ź d z i e r n i k a  2008 r o k u
 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

Obradom  sesji  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  przewodniczył  radny  Krzysztof  Ojczyk 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. W sesji udział wzięło 20 radnych :

       Radny (a) :
1.   Brzyk Franciszek,
2.   Ciurej Tadeusz,
3.   Chmielarz Ewa,
4.   Chruściel Józef,
5.   Góra Stanisław,
6.   Kądziołka Maria,
7.   Klimek Leszek,
8.   Klimek Mieczysława,
9.   Kramer Jadwiga,
10. Kubas Józef,
11. Kucia Maria,
12. Kwaśniak Adam,
13. Milewski Stanisław,
14. Ojczyk Krzysztof,
15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna,
16. Pasierb Tadeusz,
17. Pikuła Lech,
18. Smołucha Adam,
19. Warzecha Apolonia,
20. Wiśniowski Mirosław.

Radni nieobecni usprawiedliwieni :
1. Marek Adamczyk.

Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
4. Radca Prawny Urzędu Miejskiego Stanisława Rodinger,



5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad 1.
          Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk otworzył  obrady  XXX  sesji  Rady 
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych, Panów Burmistrzów, Panią 
Skarbnik,  zaproszonych  gości  i  stwierdził,  że  na  stan  21  radnych   w  obradach  sesji 
uczestniczy 20 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych 
uchwał.

Ad 2.         
         Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  poinformował, że porządek obrad wraz 
z materiałami został radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym zapytał, 
czy  wszyscy  radni  otrzymali  materiały  na  dzisiejszą  sesję?  Uwag  nie  był,  więc 
przewodniczący  stwierdził,  że  materiały  zostały  prawidłowo  doręczone.  Zwrócił  się  z 
pytaniem czy są uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji ? Uwag nie było. W związku z 
czym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad jak niżej :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za szczególne osiągnięcia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Zapytania radnych.
7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8. Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres   
      od ostatniej sesji.
11. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej   
      za okres od ostatniej sesji.
12.  Ocena  funkcjonowania  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  
       i Kanalizacji w Brzesku .
13.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I  
       półrocze 2008 roku.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń 
      majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia (art.24”h”ust.12              
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      ustawy o samorządzie gminnym).
15. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych   
      osób zobowiązanych do ich złożenia (art.24”h”ust.12 ustawy                 
      o samorządzie gminnym).
16.Podjęcie uchwał w sprawach :

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008,
2) przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Brzesko  z  organizacjami 

pozarządowymi  i  innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na terenie Gminy na rok 2009,

3) upowszechniania  zasad  prawidłowego  żywienia  wśród  dzieci  
i młodzieży na terenie Gminy Brzesko,

4) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  części  obszaru  we  wsi  Wokowice  Gmina  Brzesko/teren 
położony  pomiędzy  północno-zachodnią  granicą  z  Gminą  Borzęcin, 
południowo-wschodnią  granicą  z  rzeką  Uszwicą,  południowo-zachodnią 
granicą              z terenami budowlanymi w odl.60 m od drogi gminnej oraz od 
południa graniczący z planowaną autostradą/ dla farmy wiatrakowej,

5) zmiany nazwy ulicy położonej w Brzesku,
6) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku,
7) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku,
8) nadania nazwy placowi publicznemu w Brzesku,
9) nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku.

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

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

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka złożył  gratulacje  uczniom,  wychowawcom,  a 
szczególnie  rodzicom  wyróżnionych  dzieci.  Poinformował,  że  stypendia  otrzymali 
najzdolniejsi uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Podkreślił, że dla młodzieży jest 
to z jednej strony wyróżnienie,          a z drugiej strony motywacja do dalszej pracy. Jest to 
także duża radość dla rodziców tych uczniów. 
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Następuje wręczenie stypendiów przez Burmistrza Brzeska - Naczelnik Wydziału Edukacji 
Józef  Cierniak równocześnie  dokonał  prezentacji   osiągnięć  poszczególnych uczniów,  wg 
załącznika do protokołu.

Stypendia Burmistrza Brzeska otrzymali :
1)  Zając Michał,
2)  Ćwik Jakub,
3)  Cieśla Jakub,
4)  Kozub Natalia,
5)  Kucia Justyna,
6)  Pawula Krzysztof,
7)  Szydek Krzysztof,
8)  Ważydrąg Jakub,
9)  Badzioch Marcin,
10)  Budzyn Klaudia,
11)  Majka Agnieszka,
12)  Mariankowska Ewa,
13)  Smołucha Ewa,
14)  Stawiarska Zuzanna.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk również  dołączył  się  do  gratulacji 
Burmistrza  Brzeska.  Poinformował,  że  przyznając  stypendia  Burmistrza  samorząd  chce 
wyróżnić najbardziej aktywnych. Wielu brzeskich olimpijczyków wydaje swoje kieszonkowe 
na  książki,  różnego  rodzaju  przewodniki,  jak  również  i  wydawnictwa.  W praktyce  sama 
wiedza szkolna nie wystarcza, by odnieść jakiś olimpijski sukces. Oczywiście trudno tutaj nie 
docenić  wkładu  pracy  nauczycieli  i  opiekunów.  To  wszystko  sprawia,  że  lista  brzeskich 
olimpijczyków jest całkiem spora i co napawa szczególnym optymizmem, ma stałą tendencję 
zwyżkową.

Ad  4.
    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk   poinformował,  że  protokół  z 
poprzedniej sesji Rady Miejskiej (24 września 2008 roku) był wyłożony do wglądu w Biurze 
Rady Miejskiej. Nikt z państwa radnych nie wniósł do przedłożonego protokołu uwag. W tym 
momencie zwrócił się            z zapytaniem, czy są uwagi radnych do protokołu ? Uwag nie 
było, a zatem przewodniczący wnosi o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie punkt w sprawie 
przyjęcia protokołu. 
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Następuje głosowanie:
Protokół Nr XXIX z dnia 24 września 2008 roku z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w 
Brzesku  został przyjęty przy: 14 głosach za, przeciw 0,        3 wstrzymujących się od 
głosu.
(przy 17 radnych obecnych podczas głosowania)

Ad 5.
     Interpelacje radnych.

Radni interpelacji nie zgłosili.

Ad  6.
       Zapytania radnych.

Radny  Tadeusz  Pasierb wnosi,  aby  komisje  Rady  Miejskiej  podjęły  temat  dotyczący 
nawiązania współpracy władz miasta z Firmą Dalkia Polska, która wystąpiła z propozycją do 
władz miasta, temat był już konsultowany na spotkaniu odnośnie współpracy z MPEC-em. 
Firma ta w tej chwili oczekuje odpowiedzi ze strony Zarządu MPEC-u, czy miasto lub MPEC 
ma zamiar nawiązać jakąś współpracę i na jakiej zasadzie ?

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że temat ten został już 
wywołany i stanął jakby gdyby w martwym punkcie. Było spotkanie przedstawicieli Firmy 
Dalkia Polska, która przedstawiła prezentację. Na tym spotkaniu było bardzo mało radnych 
( 4 czy 5 radnych), a prezentacja był bardzo interesująca. Z informacji jaką otrzymał od Pana 
Prezesa MPEC Rozwadowskiego wynika, że Firma MPEC i pracownicy są zainteresowani 
przekształceniami, a więc tutaj można mówić w pewnym sensie o prywatyzacji tej spółki. 
Ważne jest, że Firma Dalkia jest sama zainteresowana i pyta o to, co dalej w tym temacie. 
Więc wydaje mi się Panie Burmistrzu, że jeśli tutaj takie pytania i głosy padają to należy 
temat podjąć    i coś musimy w tej sprawie zdecydować.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że rzeczywiście spotkanie zostało 
zorganizowane, było na nim bardzo mało osób. Moja  propozycja jest taka, aby ten temat 
przedyskutować teraz na roboczo na komisjach Rady Miejskiej. Zaprosić Prezesa MPEC-u 
osoby, które są w tym temacie dobrze rozeznane. Tutaj Rada Miejska będzie podejmowała 
stosowne decyzje, ale wypada, aby komisje jakieś stanowisko w tej kwestii wcześniej zajęły. 
Jeśli  stanowisko komisji  w tej  materii  będzie  pozytywne to  będziemy dalej  podejmować 
odpowiednie działania, a jeśli nie to temat po prosty  zamkniemy.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że zgodnie z wolą Pana 
Burmistrza ten temat skierowany zostanie na wszystkie komisje Rady Miejskiej i będziemy 
nad tym pracować.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Franciszek  Brzyk zwrócił  się               z 
następującymi pytaniami :

1) w imieniu mieszkańców sąsiadujących z parkingiem przy ulicy Głowackiego 
-  kto  odpowiada  za  sprzątanie  tego  niepłatnego  parkingu  i  jaka  jest  jego 
częstotliwość sprzątania ?

2) w imieniu ekologów brzeskich - kiedy zostanie usunięty eternit z garaży obok 
Urzędu Miejskiego w Brzesku, temat ten był już wielokrotnie omawiany, a 
ciągle istnieje,

3)  w związku z tym, że dzisiaj na sesji mamy w porządku obrad nadawanie i 
zmiany nazw ulic, placów w Brzesku, w związku     z powyższym zwracam 
się  z  prośbą  do  Pana  Burmistrza,  aby  zobowiązał  odpowiednie  służby do 
zmiany uchwały również       w sprawie obwodów szkolnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  wpłynęło  do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej pismo mieszkańców z ulicy Stanisława Wyspiańskiego z 
prośbą o zainstalowanie monitoringu osiedlowego oraz lamp ulicznych, które oświetlałyby 
drogę oraz deptak łączący ulicę Wyspiańskiego z osiedlem Jagiełły. Instalacja w/w urządzeń 
jest  konieczna,  zdaniem  mieszkańców  ze  względu  na  ich  bezpieczeństwo.  
W  ostatnim  roku  w  niepokojącym  stopniu  zwiększyła  się  liczba  włamań  
i kradzieży, a także zniszczeń mienia. (pismo w załączenie) W tym miejscu zwrócił się z 
prośbą do Pana  Burmistrza z prośbą, aby zaplanować              w budżecie środki na 
monitoring  i bezwzględnie na tej ulicy zamontować kamerę. 

Radny Tadeusz Pasierb w nawiązaniu do wypowiedzi  Pana Przewodniczącego odnośnie 
monitoringu poinformował, że na osiedlu Jagiełły, może i dobrze jest ustawiona kamera tylko 
w  tym  momencie  jest  ograniczenie  widoczności,  ponieważ  ustawiona  jest  wśród  drzew. 
Dlatego jest wniosek, aby te drzewa obciąć poniżej tej kamery, aby ona miała szerszy zakres 
widoczności, a nie tylko ograniczony kąt widzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że miejsce ustawienia tej 
kamery jest dobre. Myślę, że Zarząd  Osiedle podejmie odpowiednie działania. Uwaga Pana 
radnego bardzo słuszna.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel poinformował, że      w tym roku 
miała  być  asfaltowana ulica  działkowa w Morzyskach.  Nic się  do  tej  pory nie  dzieje,  w 
związku z czym  zapytał kiedy rozpoczną się te prace ?
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Ad 7.
        Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

Przewodnicząca Osiedla Ogrodowa Kościuszki Maria Kądziołka poinformowała, że na 
poprzedniej  sesji  składała  interpelację  w  sprawie  naprawy  wiaty  przystankowej  przy  ul. 
Królowej Jadwigi w Brzesku. Otrzymałam odpowiedź, że wiata na ulicy Królowej Jadwigi 
została naprawiona. Jest faktem, że została naprawiona, ale tylko w części. Dlatego bardzo 
prosi, aby dokończyć naprawę tej wiaty. Pan Prezes przedstawił pisemną informację, że wiata 
przy ulicy Królowej Jadwigi została naprawiona. Dlatego, jeżeli Pan Prezes już informuje nas, 
że coś zostało wykonane, to bardzo proszę niech naprawdę i do końca zostanie wykonane.

Przewodniczący Zarządu Słotwina Tadeusz  Ciurej zwrócił  się                      z 
następującymi pytaniami:

1) Czy jest taka możliwość, aby założyć dodatkowo przynajmniej jedną jeszcze lampę na 
ulicy Oświecenia? Ulica ta ma około 250 metrów długości,  a po środku jest tylko 
jedna lampa. 

2) Czy istnieje również możliwość zasypania głębokich dziur odpowiednim materiałem 
(kliniec) na ulicy Oświecenia, aby mieszkańcy mieli możliwość przejścia po suchej i 
równej drodze.

Sołtys  wsi  Szczepanów  Anna  Lubowiecka w  związku  z  interpelacją  Pana  radnego 
Adamczyka w sprawie uzupełnienia poboczy na drodze od Mokrzysk do Szczepanowa (ulica 
Parafialna) poinformowała, że obserwowała jak pracownicy te prace wykonywali i tak jakoś 
dziwnie  się  składa,  że  uzupełnili  te  pobocza  tylko  do  domu  rodzinnego  Pana  radnego 
Adamczyka. Niczego nie sugeruję, ale zdziwiło mnie to, że te prace zostały wykonane tylko 
do tego wzniesienia, a dalej te pobocza są nie zrobione, a wymagają naprawdę uzupełnienia, 
bo rzeczywiście są tam bardzo głębokie dziury. Jeżeli by to było możliwe to bardzo proszę, 
aby w stronę Szczepanowa te pobocza uzupełnić. To jest droga powiatowa.

Radna Maria Kądziołka - w kwestii wypowiedzi pani sołtys ze Szczepanowa. Kilkanaście 
razy dziennie przejeżdżam tą drogą i nie jest prawdą, że prace zostało wykonane akurat do 
posesji  domu rodzinnego  Pana  radnego  Adamczyka.  Został  wykonany  wąwóz,  gdzie  był 
najgorszy odcinek, gdzie zostały oberwane pobocza, co stanowiło wielkie niebezpieczeństwo 
dla  podróżnych.  Widocznie  powiat  miał  tyle  środków  ile  miał  i  wykonał  ten  najgorszy 
odcinek. Dlatego chciałam tutaj zwrócić uwagę na fakt, że sugerowanie, iż zostały wykonane 
pobocza  do  domu  rodzinnego  Radnego  są  nie  na  miejscu.  Zostały  wykonane  pobocza 
najbardziej zniszczone                   i najbardziej zagrażające użytkownikom, te całkowicie 
zniszczone, a takie sugestie jakie przedstawiła pani sołtys są po prostu nieprawdziwe i nie na 
miejscu.
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Sołtys  wsi  Wokowice  Marian  Czarnik w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  pani  sołtys  ze 
Szczepanowa poinformował, że jeszcze przed interpelacją radnego Adamczyka rozmawiał z 
Wicestarostą  i  Dyrektorem  Dróg  Powiatowych  odnośnie  poboczy  drogi  powiatowej 
prowadzącej ze Szczepanowa do Wojkowic (dwa miesiące temu). Efektem sprostowania tej 
drogi i wyrównania poboczy przy nowo wyasfaltowanej drodze w lasku „kocień” było wbicie 
czterech palików (złamanych gałęzi) i założenie taśmy ochronnej i taki stan trwa już dłuższy 
czas. Myślę, że powiat w końcu raz na jakiś czas powinien przejechać i zobaczyć te drogi. Bo 
jeśli został nowy dywanik położony, a za dwa trzy dni są oberwane pobocza przez samochody 
ciężarowe to coś jest nie tak, pobocze nie jest zrobione tak jak powinno być. Dlatego myślę, 
że może powiat w końcu weźmie się za tą drogę i swoje pieniądze zacznie oszczędzać. 

Drugi  problem  dotyczy  transportu  osobowego  na  terenie  miejscowości  Wokowice  i 
sąsiednich miejscowości. Uważa, że powinno zostać zorganizowane spotkanie przewoźników 
łącznie  z  naszym przedsiębiorstwem transportowym i  powinien  zostać zmieniony rozkład 
jazdy. Nie jest dopuszczalna taka sytuacja, żeby co godzinę kursowały trzy linie, czyli dwa 
BUS-y  i  linia  Nr  5  i  przez  godzinę  nic  potem  nie  kursuje.  Przykład:  615 rano  
z Wokowic wyjeżdża linia Nr 5 i dwie linie BUS-ów. Godzinę nie ma nic, 715 jest powtórka i 
tak jest cały dzień. Dlatego mieszkańcy bardzo proszą,  że może tak udało by się ustawić 
przewoźników, żeby na przykład co pół godziny czy co 20 minut jakiś przewoźnik jechał w 
stronę Gminy Brzesko.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka zwrócił  się  z  prośbą  do  państwa  radnych,  do 
państwa sołtysów, że jeśli są tematy do Zarządu Dróg Powiatowych czy Zarządu Powiatu to 
proszę,  aby  tam  zgłaszać  bezpośrednio  swoje  sprawy,  czy  też  uwagi.  Oczywiście  ja  to 
pismem prześlę,  ale  po  co ja  jestem pośrednikiem,  jak  to  można naprawdę bezpośrednio 
nawet w czasie przerwy zgłosić. To będzie dla państwa duże ułatwienie sprawy, bo będziecie 
mieć od razu gotową odpowiedź.  Środki w powiecie są ograniczone na drogi.  Gmina też 
chciałaby tych dróg wykonać więcej, ale możliwości tak powiat jak i my mamy ograniczone. 

Ad  8.
         Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

Koordynator  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Agnieszka  Szewczyk Poinformowała,  że  na 
dzisiejszej  sesji  Przewodniczący  Młodzieżowej  Rady  jest  nieobecny.  W  tym  miejscu 
usprawiedliwiła  nieobecność  Przewodniczącego  Młodzieżowej  Rady  Gminy.  Ma  on 
obowiązki pilne szkolne, bo jest w klasie maturalnej, więc przeprasza, że nie mógł przybyć. 
Młodzieżowa Rada Gminy nie ma żadnych pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  na  ostatniej  sesji 
Młodzieżowej Rady Gminy jeden z radnych zadał pytanie do mnie, czy ja się dobrze czuję, że 
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tak Młodzieżowa Rada Gminy działa,   a nie inaczej ? Ja wiem, że młodzież ma obowiązki 
szkolne. Jedni mają egzaminy maturalne czy też gimnazjalne. Natomiast wydaje mi się i to 
jest  chyba  odczucie  tutaj  wszystkich  radnych,  że  brakuje  niejako  trochę  tej  aktywności 
Młodzieżowej Rady Gminy. Już nie chodzi poprzez sam fakt uczestnictwa      w sesji, bo tutaj 
różnie bywa. Natomiast istnieje coś takiego jak pewna forma pisemna. Tutaj zachęcałbym do 
takiej większej aktywności, działalności, bo rzeczywiści być może wśród radnych jest taka 
nutka niedosytu jeśli chodzi    o ten organ gminy. Bo to przecież Rada Miejska powołała na 
podstawie uchwały Młodzieżową Radę i chcielibyśmy, żeby  to dobrze głównie młodzieży 
służyło, a młodzież najlepiej zna swoje problemy.

Koordynator  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Agnieszka  Szewczyk poinformowała  pana 
Przewodniczącego, że Młodzieżowa Rada ma ostatnio pewne problemy ze względu na to, że 
dużo radnych skończyło szkołę średnią, rozpoczęło studia, staramy się wszystkie te problemy 
jakoś rozwiązać. Chodzi tutaj o rezygnację, odwołanie radnych, przyjęcie nowych radnych i 
myślę, że jak ten punkt zostanie zrobiony to wtedy te wszystkie problemy znikną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że jeżeli jest potrzeba od 
strony zmiany uchwały czy zapisów funkcjonowania             w Statucie Młodzieżowej Rady 
Gminy to proszę o konkretne wnioski               i w trybie „ekspresowym” zrobimy tak, żeby to 
zaczęło ponownie działać tak, żeby to usprawnić.

Koordynator  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Agnieszka  Szewczyk poinformowała  Pana 
Przewodniczącego, że prace dotyczące zmiany                w Statucie Młodzieżowej Rady 
Gminy zostały rozpoczęte. Tym zajmuje się Pan Sekretarz Sułek.

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

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  pisemne 
sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji zostało radnym w 
materiałach  na  sesję  doręczone.  Zapytał  czy  są  pytania  lub  uwagi  do  przesłanego 
sprawozdania  Pana  Burmistrza  ?  Pytań  brak,  a  więc  przewodniczący  stwierdził,  że  Rada 
Miejska uznaje sprawozdanie Burmistrza za przyjęte.

Ad  10.
           Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za
           okres od ostatniej sesji.
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Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka złożył  sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  Rady 
Miejskiej za okres od ostatniej sesji według załącznika do protokołu.

Ad  11.
           Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady
           Miejskiej za okres od ostatniej sesji.

Sprawozdanie złożyli Przewodniczący Komisji :
1)   Radny Mirosław Wiśniowski  - Komisja Gospodarki Finansowej.

     2)  Radny  Adam  Kwaśniak  -  Komisja  Prawa  Porządku  Publicznego  
           i  Promocji.

3)   Radna Maria Kądziołka - Komisji Rewizyjna.
4)   Radny Józef Kubas  - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
5)  Radna  Apolonia  Warzecha  -  Komisja  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  
      i Rodziny.
 6)  Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek - Komisja Gospodarki Komunalnej,
      Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad  12.
      Ocena funkcjonowania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
       i Kanalizacji w Brzesku.

Prezes Zarządu Spółki Zbigniew Gładyś przedstawił informacje na temat 
Funkcjonowania  przedsiębiorstwa.  Poinformował,  że  Rejonowe  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i  Kanalizacji  w Brzesku Spółka  z  o.o.  jest  następcą  prawnym Rejonowego 
Przedsiębiorstwa  Wodociągów i  Kanalizacji    w  Brzesku  i  powstało  na  podstawie  Aktu 
Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
–  Akt  Notarialny rep.  1112/1999 z  dnia  02.06.1999 r.  Założycielem Spółki  jest  Związek 
Międzygminny do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Kapitał zakładowy w chwili 
utworzenia  Spółki  wynosił  10.749.000,00  zł,  natomiast  na  dzień  31.12.2007  wynosi 
21.323.000,00 zł  i  dzieli  się na 42.646 równych i nie podzielnych udziałów po 500,00 zł 
każdy. Udziałowcami Spółki są:
• Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, który posiada 22.870 

uprzywilejowanych udziałów,
• Gmina Brzesko mająca 19.438 udziałów zwykłych,
• Gmina Dębno, która ma 338 udziałów zwykłych.
Aktualnie w trakcie rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym jest  nowy udziałowiec – 
Gmina Wojnicz mający 9.016 udziałów zwykłych.
Podstawową  działalnością  Spółki  jest  pobór,  uzdatnianie  i  rozprowadzanie  wody  oraz 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę stanowi 
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57  %  sprzedaży  ogółem,  natomiast  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków  38  %.Woda 
dostarczana jest odbiorcom na terenie gmin: Brzesko, Dębno i Wojnicz. Na terenie objętym 
działalnością Spółka eksploatuje sieć wodociągową o długości:

• sieć magistralna -   41,2 km ( dwie magistrale Ø 400 ),
-   1,6 km ( magistrala Ø 300 Brzesko-Bochnia ),

• sieć rozdzielcza -   347,7 km.
Ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe, szczególnie po południowej stronie drogi 
E4, celem dostawy wody pod wymaganym ciśnieniem konieczne jest  stosowanie na sieci 
wodociągowej przepompowni wody i hydroforni. Na magistrali wodociągowej w m. Sufczyn 
zlokalizowana jest przepompownia IIº, która przetłacza do zbiorników końcowych w Brzesku 
ok. 85% wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Łukanowicach, natomiast na 
sieci rozdzielczej - 22 hydrofornie, które zapewniają dostawę wody do odbiorców najwyżej 
położonych  (dla  części  odbiorców  woda  przepompowywana  jest  aż  czterokrotnie). 
Konieczność obsługi rozległej sieci wodociągowej przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu 
znacznie  podnosi  jednostkowe  koszty  dostawy  wody.  W  zakresie  odprowadzania  i 
oczyszczania ścieków Spółka prowadzi działalność na terenie gminy Brzesko i Wojnicz.      Z 
terenu miasta Brzeska ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię Browaru Carlsberg-Okocim 
S.A., natomiast z Jadownik i Sterkowca na oczyszczalnię Sterkowiec-Zajazie eksploatowaną 
przez RPWiK Brzesko. Od 2006 roku Spółka eksploatuje także przepompownię ścieków w 
Zakrzowie  na  którą  dopływają  ścieki  z  miasta  Wojnicza.  Docelowo,  poza  miejscowością 
Biadoliny  Radłowskie,  przejmie  ona  ścieki   z  pozostałej  części  gminy.  Z przepompowni 
ścieki kierowane są na oczyszczalnię Tarnowskich Wodociągów.
Za oczyszczenie 1 m3 ścieków z terenu Brzeska w ciągu ostatnich czterech lat  Spółka płaciła 
(ceny netto ):

2004 r. - 1,88 zł,
2005 r. - 1,88 zł,
2006 r.                                                               - 1,88 zł
2007 r.                                                               - 1,88 zł
W roku 2008 cena będzie wynosi 1, 91  zł.

Za oczyszczenie 1 m3 ścieków z terenu Gminy Wojnicz Spółka płaciła w 2007 r. netto 1,03 zł, 
natomiast w 2008 cena będzie wynosi 1,17 zł.
Do  tej  kwoty  dochodzą  jeszcze  koszty  związane  z  utrzymaniem  i obsługą  urządzeń 
kanalizacyjnych  eksploatowanych  przez  Spółkę.  Pomimo  nieznacznego  wzrostu  cen  za 
oczyszczanie ścieków z terenu Brzeska            w okresie 2004-2007 w odniesieniu do lat 
2001-2003  (1,10,  1,45,  1,70)  nadal  stanowią  one  znaczny udział  w cenie  płaconej  przez 
odbiorcę usług.
Na wielkość  kosztów odprowadzenia  i  oczyszczenia  ścieków coraz  większy  wpływ mają 
przekazywane na  majątek  Spółki  przez  gminy Brzesko i Wojnicz  budowle  kanalizacyjne. 
Powoduje to wzrost płaconego przez Spółkę podatku od nieruchomości a także konieczność 
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utrzymania  przekazanego  majątku       i  gromadzenie  środków  na  jego  odtworzenie  w 
przyszłości  poprzez  dokonywanie  odpisów  amortyzacyjnych.  W  latach  2006  -  2007 
przekazano  budowle  kanalizacyjne  na  kwotę  21.445  tys.  zł.  W  roku  2008  wartość 
przekazanego majątku wyniesie 13.868 tys. zł.

W  roku  2007   w  stosunku  do  roku  ubiegłego  Spółka  odnotowała  zwiększenie  usług  w 
zakresie  sprzedaży  wody  oraz  wzrost  usług  odprowadzania  ścieków.  Przedstawia  się  to 
następująco:

sprzedaż wody 
• ogółem 3,5 %
• gospodarstwa domowe 3,6 %
• pozostali odbiorcy                   3,3 %

usługi kanalizacyjne 
• ogółem            7,5 %
• gospodarstwa domowe           8,5 %
• pozostali odbiorcy (spadek)     6,4 %

Roczna sprzedaż wody wyniosła 1.920 tys. m3, natomiast ilość odprowadzonych ścieków 987 
tys. m3. Spółka posiada 10.516 odbiorców,      z których odbiorcy indywidualni stanowią 94% 
(  9.901  odbiorców).  Oprócz  podstawowej  działalności  Spółka  wykonuje  w  niewielkim 
zakresie przyłącza wodociągowe ( 2,2 % całej sprzedaży ) oraz od 2000 roku także projekty 
przyłączy wodociągowych ( 0,02 % całości sprzedaży ).
Zatrudnienie na koniec roku 2007 w Spółce wynosiło 106 osób, z czego 66,7 % to mężczyźni 
a 33,3 % kobiety.
Pracowników na stanowiskach umysłowych jest 28 ( z wyższym wykształceniem 11 ), a na 
stanowiskach robotniczych 78 osoby.                   W warunkach uciążliwych pracuje 20 osób.
Średnia wiekowa personelu wynosi 44 lata.
W zakresie wynagradzania i gratyfikacji Spółka stosuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 
który  został  wpisany  do  Rejestru  Zakładowych  Układów  Zbiorowych  Pracy  w  dniu 
30.06.1995 r. oraz protokoły dodatkowe do Układu: Nr 1, Nr 2 Nr 3 i Nr 4 zarejestrowane 
odpowiednio w dniach: 12.03.1996 r., 31.10.2000 r., 23.09.2001 r. oraz 27.06.2002 r.
W roku 2007 jak i w latach wcześniejszych Spółka tworzyła odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. W roku 2007 odpis wyniósł kwotę 91 tys. zł, a ogółem w roku 2007 
na  świadczenia  pracownicze  Spółka  wydatkowała  kwotę  690  tys.  zł,  w  tym  szkolenia 
stanowiły kwotę 18 tys. zł.
Przejęty po byłym Przedsiębiorstwie majątek w większości jest wyeksploatowany i wymaga 
znacznych  nakładów na  remonty  i  modernizację.  Wskaźnik  zużycia  rzeczowego  majątku 
trwałego  wynosi  36  %,  a  bez  przekazanych  w  ostatnich  latach  w  użytkowanie  budowli 
kanalizacyjnych ponad 48 %. W 2007 roku nakłady na modernizację i inwestycje wyniosły 
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1.170 tys. zł, a na remonty 358 tys. zł. Łącznie w okresie swojej działalności tj. od 01.07.1999 
r. Spółka na inwestycje i remonty wydała 10.470 tys. zł.
Rok 2007 Spółka zakończyła stratą netto 59.041,76 zł. Do ujemnego wyniku przyczyniła się 
zmiana w zakresie momentu zaliczania przychodu jako przychodu podatkowego i tylko z tego 
tytułu Spółka zapłaciła  podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości  69,8 tys.  zł. 
Pomimo to sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Wskaźniki płynności finansowej zarówno 
statycznej  jak  i dynamicznej  są  zadawalające.  W roku  2007  w stosunku do  poprzedniego 
wystąpił  nieznaczny spadek należności,  na koniec 2007 roku należności ogółem wyniosły 
1.437 tys. zł ( spadek o 3,2 %). Należności powyżej 3 miesięcy stanowiły kwotę  222  tys. zł 
tj. 15,4 % należności ogółem i  w stosunku do roku ubiegłego znacznie się zmniejszyły. W 
2006 roku należności w tej grupie wynosiły 379 tys. zł.  Należności powyżej roku wynosiły 
86 tys. zł., co stanowi 6,0  % należności ogółem, w roku ubiegłym wskaźnik ten wynosił 10 
%. Spadek w tej grupie należności wyniósł aż 41,1  %. Należności z tytułu dostaw i usług 
wyniosły 1.203 tys. zł. Do końca lutego br. z kwoty tej zostało uregulowane  877 tys. zł tj. 
72,9   %.  Wskaźnik  szybkości  obrotu  należności  w  dniach  uległ   poprawie  i  wynosi  34, 
w poprzednim okresie sprawozdawczym 45 dni. Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 
861 tys. zł. Wszystkie zobowiązania do dnia 29.02.2008 r. zostały uregulowane w całości. W 
roku 2007 uległ także poprawie wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań z 19 dni w 2006 roku 
do 13 dni w roku 2007.  W 2007 roku Spółka osiągnęła przychód w wysokości 12.739 tys. zł, 
z czego przychód ze sprzedaży stanowi 96,1 %, a pozostałe przychody operacyjne 3,1 %. W 
celu osiągnięcia przychodów Spółka poniosła koszty ogółem w kwocie 12.589 tys. zł. Rok 
obrotowy  Spółka  zakończyła  zyskiem  brutto  149  tys.  zł.,  po  uwzględnieniu  należnego 
podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 208 tys. zł strata netto wyniosła 59 
tys. zł.
Spółka  sporządza  pełne  sprawozdanie  finansowe  i  co  roku  podlega  ono  badaniu  przez 
biegłego rewidenta.  Z opinii  biegłego rewidenta wynika,  że Spółka prawidłowo prowadzi 
księgi rachunkowe, zgodnie z zasadami rachunkowości a sporządzone przez nią sprawozdanie 
finansowe  przedstawia  rzetelnie  i  jasno  wszystkie  informacje  istotne  dla  oceny  sytuacji 
majątkowej    i finansowej Spółki. Biegły rewident w swoim raporcie stwierdza również, że 
sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności w 
najbliższych 12 miesiącach po dniu bilansowym.

W dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk w  nawiązaniu  do  przedstawionej 
informacji  zwrócił  się  z pytaniem do Pana Prezesa RPWiK, jaki  jest   wniesiony majątek 
Gminy Brzesko na rzecz Spółki RPWiK. Mamy podaną kwotę 34 miliony łącznie. Natomiast 
interesuje  mnie,  jaką  kwotę  
z tego wniosła Gmina Brzesko, ponieważ to się wiąże z podatkiem liniowym 2%.
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Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił odpowiedzi, informując Pana Przewodniczącego, że ta kwota została łącznie podana, 
tam  trzeba  by  było  odjąć  kwotę  –  aporty.  Jestem  już  w  trakcie  sporządzania  wniosku 
cenowego,  podatek jaki  zapłacimy do Gminy Brzesko tj. w wysokości 1.600.000 złotych. To 
jest podatek wyliczony na 2009 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – jeśli chodzi o odpisy amortyzacyjne 
od majątku - to jaki jest koszt z tytułu odpisów amortyzacyjnych od majątku, który jest na 
terenie Gminy Brzesko ? Jak byłaby to wartość . Jest to o tyle ważne, że za chwilę będziemy 
mówić            o dopłatach do Spółki RPWiK i bez tych kwot ciężko będzie dyskutować.

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił odpowiedzi informując Pana Przewodniczącego, że na tak postawione pytanie może 
odpowiedzieć  jutro.  Mogę  powiedzieć  jaki  jest  cały  odpis  amortyzacyjny,  cały  globalny 
naszego majątku. Na dzień dzisiejszy nie dysponuję tutaj takimi danymi. Takie dane są w 
księgowości i  tam nie ma problemu, bo wiemy ile majątku jest na gminie, jaki to będzie 
odpis. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk - ponieważ szczęśliwie Browar Okocim 
nie podniesie nam opłat za ścieki i pozostają one na poziomie 1,91 złotych, w związku z tym 
interesuje mnie jak kalkulujecie podwyżkę za wodę i ścieki dla odbiorców indywidualnych ? 
Jak na bazie tych wcześniejszych moich pytań i tej nie podniesionej stawki opłat za ścieki od 
Browaru Okocim kalkulujecie dopłatę od Gminy Brzesko na rzecz RPWiK-u ?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił  odpowiedzi  informując  Pana  Przewodniczącego,  że  to  są  bardzo  proste  ale 
szczegółowe pytania. Jesteśmy w trakcie jeszcze wyliczania. Na jutro jestem umówiony w tej 
sprawie z Panem Burmistrzem. Jeszcze        w firmie trwa wyliczanie pewnych rzeczy i 
dokładanie pewnego jak gdyby elementu do tych grup. Mogę powiedzieć, że Browar wczoraj 
podał mi informację, że nie podnosi ceny i pozostaje na tej bazie z 2008 roku. 

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka  poinformował  Pana  Przewodniczącego,  że  te 
rozmowy, negocjacje z Browarem były dość trudne     i to Browar wystąpił z dość konkretną 
podwyżką ale udała nam się to w jakiś sposób wynegocjować. Natomiast to o co Pan pyta to 
my  już  parokrotnie  
z Panem Prezesem się spotykali i analizujemy różne dopłaty i różne warianty tak do ścieków 
jak  i do wody. W najbliższym czasie  te propozycje Radzie Miejskiej przedstawimy. To też 
będzie zależało od tego jaka będzie wysokość tutaj dopłaty Gminy. Więc chcemy te warianty 
w jakiś sposób tak skalkulować, żeby Gmina za dużo nie zapłaciła, a równocześnie żeby te 
podwyżki  nie  były  drastyczne.  Na  pewno  tych  podwyżek  nie  unikniemy.  Natomiast  nie 
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chcielibyśmy żeby podwyżki przedsiębiorstwa były w czołówce tylko żeby raczej były jedne 
z niższych podwyżek. Natomiast trzeba to w jakiś sposób mądry  i sensowny wypracować. 
Myślę, że w ciągu najbliższych paru dni te prace będą zakończone.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – moje pytania wynikają z tego, że sesja 
jest  dzisiaj,  ocena  RPWiK jest  dzisiaj,  państwo jako  spółka  macie  czas  do  21  listopada. 
Chodzi mi o taką rzecz, żeby później się nie okazało, że zaplanujecie (wiadomo mamy pięciu 
przedstawicieli plus Burmistrz Brzeska jako wspólnik, mimo wszystko mamy mniejszość w 
tym związku) dopłaty Gminy Brzesko na poziomie x, a Rada Miejska da x minus jeden i 
będzie  problem.  A  już  w  latach  ubiegłych  przerabialiśmy  podobne  sytuacje  i  dlatego 
chciałbym żeby ta kalkulacja cenowa z racji tego, że miasto Brzesko ma  najwięcej udziałów i 
głosów w Spółce, żeby to było dogadane. Bo później będziemy się „doktoryzować” i dlatego 
chciałbym, aby to było jasno       i otwarcie powiedziane. Tak więc myślę, że do 21 listopada 
br. na pewno zbiorą się komisje. Przypomnę, że jest nowa procedura uchwalania budżetu   i 
tam są dość ścisłe terminy i trzeba będzie się ich trzymać tak, żeby             w grudniu móc 
uchwalić budżet, tak więc na pewno wrócimy do tego tematu. To są moje pytania i obawy 
jeśli chodzi o funkcjonowanie wody.

Radny Tadeusz Pasierb zwrócił się z pytaniem czy kiedykolwiek jest taka nadzieja, że woda 
zacznie tanieć,  a nie drożeć?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił odpowiedzi, ale do kogo Panie radny jest to pytanie ? do mnie? czy do przepisów ? 
Teraz nie odpowiem na to pytanie, ale na pewno będziemy robić wszystko, żeby nie drożała 
nie wiadomo jak też, bo są przecież pewne granice wszystkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk zwrócił  się  z  pytaniem czy  kwestia 
związana z wodociągowaniem i skanalizowaniem ulicy Sikorskiego jest planowana na rok 
2009 ?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił  odpowiedzi  informując  Pana  Przewodniczącego,  że  ulica  Sikorskiego  jest 
skanalizowana (kanalizacja sanitarna i opadowa).  Natomiast  z wodę weszliśmy dopiero w 
tym tygodniu  i  robimy  już  pewien  odcinek  dla  mieszkańców.  Mamy  pozwolenie  i  inne 
uzgodnienia.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił  się  z  pytaniem czy w przyszłym roku zostanie 
zwodociągowania cała ta ulica ? Co z naszym wnioskiem do Spójności, na jakim to jest etapie 
?
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Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił  odpowiedzi  informując  Pana  Przewodniczącego,  że  to  pojawi  się  w  planie 
wieloletnim i  czy  dostaniemy na  to  środki  finansowe  w taryfie  to  jest  jeden  temat,  czy 
będziemy  musieli  wygospodarować  te  środki  
z  własnych  odpisów,  czy  powiem szczerze  Gmina  Brzesko  nam w  tym  przedsięwzięciu 
pomoże,  bo  to  nie  jest  taka  mała  inwestycja.  Tak  jak  mówiłem  na  komisjach  ostatnich 
wniosek  do  Spójności  przeszedł  ten  pierwszy  etap  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 
Środowiska w Krakowie. Na 8 czy 10 wniosków, 4 wnioski poszły i zostały zakwalifikowane 
i  w tym momencie sytuacja  jest  taka,  że  ten wniosek na dzień dzisiejszy znajduje  się  w 
Ministerstwie Ochrony Środowiska . Mieliśmy informacje, że powinna ukazać się lista już 
przyznanych  funduszy  do  końca  października  .  Posiadam  taką  wiedzę  na  ten  temat. 
Październik póki co już się kończy. Nie było jakiś weryfikacji tych wniosków, ani nie było 
pytań , więc nie wiem czy nie został jakiś termin przesunięty dalej w czasie.

Radny Józef Kubas zwrócił się z pytaniem jaki obecnie ma przerób oczyszczalnia ścieków 
Zajazie ? Kiedyś jak dobrze pamiętam było 23 % zdolności. 

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił odpowiedzi informując Pana radnego, że na dzień dzisiejszy obciążona jest w 50 %. 
Czyli ma przepustowość 600 m3 na dobę, czyli          w połowie jest wykorzystana.
Radny Józef Kubas zwrócił się z pytaniem czy widzi Pan Prezes możliwość zwiększenia tej 
liczby ?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił  odpowiedzi  informując  Pana  radnego,  że  jest  oczywiście  możliwość  tylko  są 
potrzebne  środki  finansowe  na  dokończenie  kanalizacji.  Jadowniki  -  dokończenie  całego 
ciągu do drogi nr 4 i część Sterkowca.

Radny Józef Kubas – czyli jaka liczba zadowoliłaby Pana Prezesa jeśli chodzi o przerób tej 
oczyszczalni, stopień wykorzystania ?

Prezes  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Zbigniew  Gładyś 
udzielił  odpowiedzi  informując  Pana  radnego,  że  stopień  wykorzystania  wiadomo  jak 
każdego użytkownika, żeby to wychodziło jak mówimy na przysłowiowe zero.  Czyli nikt nie 
dopłaca, jest to po kosztach tak jak ma być. Czyli na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze około 30 
% .

Ad  13.
Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Brzesko  za  
I półrocze 2008 roku.
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  informacja  o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku była analizowana na 
wszystkich komisjach.  Odczytał  uchwałę składu orzekającego Kolegium Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 września 2008 roku w sprawie opinii o przedłożonej 
przez Burmistrza Brzeska informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I 
półrocze 2008. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym przedmiocie  jest pozytywna. 
(stanowi załącznik do protokołu). 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk  stwierdził,  że  przyjmujemy 
sprawozdanie  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Brzesko  za  I  półrocze  2008  do 
protokołu bez zastrzeżeń. Czy są ewentualnie jakieś uwagi państwa radnych w tym zakresie. 
Uwag brak.

Ad  14.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych 
osób  zobowiązanych  do  ich  złożenia  (art.24”h”ust.12  ustawy  o  samorządzie 
gminnym).

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk złożył sprawozdanie       o złożonych 
oświadczeniach  majątkowych  osób  zobowiązanych  do  ich  składania  wg  załącznika  do 
protokołu. Prośba do radnych jest taka, ponieważ jak to Pan Naczelnik Urzędu Skarbowego 
określił, że w tym roku przyłożono się do sprawdzenia tych oświadczeń majątkowych. Wiele 
tych błędów, które zostały przeczytane dotychczas nie było traktowane jako błędy. Głównie 
tutaj chodzi o wpisanie informacji o stanie dochodów współmałżonka i dotychczas to nie było 
wymagane.  Natomiast  krakowskie  urzędy  kontroli  skarbowej  stoją  na  stanowisku,  że  to 
powinno  być  wpisywane.  Jednak  Urząd  Skarbowy  nakłada  na  nas  radnych  obowiązek 
złożenia  tej  korekty.  Wystąpimy  czy  to  do  Izby  Skarbowej  czy  też  Urzędu  Kontroli 
Skarbowej  z  prośbą  o  ostateczne  stanowisko  w  tej  sprawie.  Ja  biorąc  udział  w  dwóch 
szkoleniach  miałem  taką  informację,  że  dochody  współmałżonka  powinno  się  wpisać. 
Natomiast  Pan  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Franciszek  Brzyk,  który  był  na 
podobnym szkoleniu organizowanym też przez stosowne organy kontroli widziałem w jego 
notatkach  i  materiałach,  że  tą  informację  o  dochodach  współmałżonków  nie  należy 
zamieszczać. Wcześniej przez lata ubiegłe ten sam Urząd Skarbowy    w Brzesku nigdy nie 
wymagał  takiej  informacji.  W  tym  roku  nieco  inne  stanowisko  Urząd  Skarbowy  zajął. 
Dlatego prośba do państwa radnych, aby te oświadczenia majątkowe skorygować zgodnie z 
wolą  Urzędu  Skarbowego  
i temat fizycznie zamknąć.

W dyskusji głos zabrali :
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Radna  Maria Kądziołka uważa, że korekta polega na tym, że koryguję dany punkt, który 
wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego. W dniu dzisiejszym złożyłam korektę polegającą na 
korekcie  właśnie  tego punktu.  Korekta  polega na tym, że w tym ósmym punkcie  ujęłam 
dochody współmałżonka. Mam propozycję, w trakcie przerwy proszę o skontaktowanie się z 
Urzędem Skarbowym i wyjaśnienie tej sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – dobrze, ja taką Pani korektę przekażę 
do Urzędu Skarbowego. Ja zadzwonię i zapytam jak Urząd Skarbowy widzi korektę.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka poinformował,  że  Urząd  Skarbowy  kazał  całe 
oświadczenie majątkowe przepisać i to należy traktować jako korektę oświadczenia.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk –  tak  zgadzam  się  
z wypowiedzią Pana Burmistrza, tylko na górze oświadczenia wpisuje się wyraz „korekta”. 
Dlatego w czasie przerwy zadzwonimy do Urzędu Skarbowego i wyjaśnimy ten problem, w 
jakiej formie Urząd Skarbowy korektę sobie życzy.

Radny Lech Pikuła – moim zdaniem to jest chyba nadinterpretacja  Urzędu Skarbowego. Bo 
z punktu ósmego z jego treści wcale nie wynika, że trzeba dochody współmałżonka podać. Bo 
ja rozumiem, że inne dochody to są moje, a nie współmałżonka. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – panie radny tego zdania jest wielu 
radnych i pan burmistrz jest podobnego zdania. Natomiast nie możemy się nie ustosunkować 
do pisma i stanowiska Urzędu Skarbowego.

Radna Maria Kucia – w punkcie piątym pisze: nabyłem, nabył mój małżonek to rozumiem, 
że jedno i  drugie  musi  to  wpisać.  Natomiast  w punkcie  ósmym jest  tylko napisane  inne 
dochody z tytułu zatrudnienia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – pani radna, radcy prawni są podzieleni co do stosowania 
tych zapisów i w tym momencie niech się po prostu wypowie Izba Skarbowa w Krakowie. Bo 
na szkoleniach co prawnik to inaczej mówi, a Urząd Skarbowy jeszcze inaczej.

Ad  15.
Informacja  Burmistrza  Brzeska  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  osób 
zobowiązanych do ich złożenia (art.24”h”ust.12 ustawy o samorządzie gminnym).

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka złożył sprawozdanie o złożonych oświadczeniach 
majątkowych osób zobowiązanych do ich składania wg załącznika do protokołu.
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W  tym  momencie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej ogłosił   30  minutową  przerwę  w 
obradach sesji.   

                       Obrady zostały wznowione po przerwie.

Ad  16.
      Podjęcie uchwał w sprawach :

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 
2008,

Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008,  wg załącznika do protokołu.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  Gminy Brzesko na rok 2008,  który 
został przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych) jak niżej:

Uchwała nr XXX/216/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008.    
                        (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na terenie Gminy na rok 2009,

                                     Uwag do projektu uchwały brak.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na terenie Gminy na rok 2009, który został przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych) 
jak niżej: 

         Uchwała Nr XXX/217/2008 
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 2008 roku
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w sprawie przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Brzesko                       z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie Gminy na rok 2009. 
                             (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

3) Projekt  uchwały  w  sprawie  upowszechniania  zasad  prawidłowego  żywienia 
wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Brzesko,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  przedmiotowy 
projekt  uchwały  był  opiniowany  na  wszystkich  komisjach  Rady  Miejskiej.  W  dniu 
dzisiejszym obradowała przed sesją Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny i podjęła 
wniosek o wprowadzenie pewnych zmian. Poprosił Panią Przewodnicząca Komisji Zdrowia 
Pomocy  Społecznej  
i Rodziny o odczytanie wniosku.

Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia  Pomocy Społecznej  i  Rodziny  Apolonia  Warzecha 
poinformowała, że komisja wprowadziła do projektu uchwały w § 2 następującą zmianę cytat 
”Wystąpić  do  dyrektorów  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  oraz  Rad 
Rodziców o opracowanie i  realizację  sposobów upowszechniania   wiedzy o konieczności 
zdrowego odżywiania oraz o chorobach żywieniopochodnych”.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie  upowszechniania  zasad  prawidłowego  żywienia  wśród  dzieci  i 
młodzieży  na terenie  Gminy Brzesko,  który  został  przyjęty  jednogłośnie  (20  radnych 
obecnych) jak niżej :

Uchwała Nr XXX/218/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 2008 roku

w  sprawie  upowszechniania  zasad  prawidłowego  żywienia  wśród  dzieci  
i młodzieży na terenie Gminy Brzesko. 
                            (uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

4) Projekt  uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru we wsi Wokowice Gmina 
Brzesko/teren  położony  pomiędzy  północno-zachodnią  granicą  z  Gminą 
Borzęcin,  południowo-wschodnią  granicą  z  rzeką  Uszwicą,  południowo-
zachodnią granicą z terenami budowlanymi w odl.60 m od drogi gminnej oraz od 
południa graniczący z planowaną autostradą/ dla farmy wiatrakowej,
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Głos  zabrał  sołtys  wsi  Wokowice  Marian  Czarnik Poinformował,  że             w 
uzgodnieniach,  które  były  wcześniej  tutaj  na  tej  sali,  gdzie  przedstawicielka  firmy  Epa 
tłumaczyła wszystkie zasady działania farmy wiatrakowej,  padła jej  wypowiedź,  że Firma 
Epa  sfinansuje  wykonanie  planu  przestrzennego  zagospodarowania  na  terenie  całej 
miejscowości.  Takie  samo  stwierdzenie  padło  w  Szczecinie  kiedy  byliśmy  z  Panem 
Przewodniczącym, gdzie oglądaliśmy farmę wiatrakową, też stwierdzono, że oni sfinansują 
plan przestrzennego zagospodarowania na terenie całej miejscowości. Dlatego uważam, że 
jeżeli inwestor chce nam tutaj pomóc i sfinansować pewne rzeczy to należy z tego skorzystać 
i  za  ich  pieniądze  wykonać  plan  przestrzennego  zagospodarowania  na  terenie  całej 
miejscowości. Po drugie jeżeli się spoglądanie na tą mapę, gdzie jest zaznaczony ten teren to 
uzgodnienia,  które  były  wcześniej  tutaj  w  Urzędzie  Miejskim  i  które  były  na  zebraniu 
wiejskim  w  Wokowicach  dyskutowane  ze  społeczeństwem  to  linia  miała  przebiegać  na 
wysokości  zakończenia  tzw.  sadu,  a  tutaj  w tej  chwili  jest  zbliżone  60 metrów od drogi 
powiatowej czyli dosyć znacznie ta strefa została zbliżona do zabudowań. A przecież wiemy, 
że tereny budowlane są właśnie      w tym miejscu jedne i jedyne na terenie wsi Wokowice. 
Dlatego  bardzo  bym  prosił  żeby  ta  sprawę  potraktować  bardzo  rozważnie  i  nad  tym 
problemem się zastanowić.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Pana 
Sołtysa z Wokowic wyjaśnił – aby firma mogła w ogóle opracować plan to musimy podjąć 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenie takiego planu zagospodarowania. Dlatego myślę, że 
jak będzie się opracowywać plan to te uwagi Pana sołtysa można będzie wtedy ewentualnie 
pilotować, aby ten plan był w takim a nie innym obszarze. Nie da się tego zrobić bez wiedzy i 
zgody  mieszkańców  Wokowic  jeśli  chodzi  o  opracowanie  takiego  planu.  To  jest  etap 
wielomiesięczny,  to  wszystko  będzie  uzgadniane  
z  właścicielami  posesji.  Tak  więc  myślę,  że  tutaj  nie  ma  żadnej  sprzeczności  
i w odpowiednim czasie urzędnicy naszego urzędu to dopilnują, żeby wszystko było tak jak 
należy, tak jak było uzgodnione. Jeżeli to nie będzie odpowiednio zrobione to nie uchwalimy 
planów.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Józef  Chruściel  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  obszaru  we  wsi  Wokowice  Gmina 
Brzesko/teren  położony  pomiędzy  północno-zachodnią  granicą  z  Gminą  Borzęcin, 
południowo-wschodnią granicą      z rzeką Uszwicą, południowo-zachodnią granicą z 
terenami budowlanymi w odl.60 m od drogi  gminnej  oraz od południa graniczący z 
planowaną  autostradą/  dla  farmy  wiatrakowej,  który  został  przyjęty  jednogłośnie  
(19 radnych obecnych) jak niżej :

Uchwała Nr XXX/219/2008
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Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 2008 roku

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  części  obszaru  we  wsi  Wokowice  Gmina  Brzesko/teren położony 
pomiędzy  północno-zachodnią  granicą     z  Gminą  Borzęcin,  południowo-wschodnią 
granicą  z  rzeką Uszwicą,  południowo-zachodnią  granicą  z  terenami  budowlanymi w 
odl.60 m od drogi gminnej oraz od południa graniczący z planowaną autostradą/ dla 
farmy wiatrakowej.  (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

5) Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  położonej  
w Brzesku,

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  przedstawił uzasadnienie do projektu 
uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  położonej  
w Brzesku, wg załącznika do protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Brzesku, który został 
przyjęty jednogłośnie (19 radnych obecnych) jak niżej :

Uchwała Nr XXX/220/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Brzesku.
                             (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

6) Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  drodze  położonej  
w Brzesku,

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku, wg załącznika do protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  drodze  położonej  
w Brzesku, który został przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych) jak niżej:

Uchwała Nr XXX/221/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
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                           (uchwała stanowi załącznik do protokołu)
7) Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  drodze  położonej  

w Brzesku,

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku, wg załącznika do protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  drodze  położonej  
w Brzesku, który został przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych) jak niżej:

Uchwała Nr XXX/222/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku.
                          (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

     8)  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  placowi  publicznemu  
          w Brzesku,

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt uchwały jest 
w  zasadzie  spełnieniem  licznych  wniosków,  również  
i radnych o nadanie imienia czy też uhonorowanie całej pracy i bytności Księdza Kazimierza 
Kopacza, byłego dziekana i proboszcza w Brzesku. Wniosek powyższy złożył Ksiądz dziekan 
Drabik,  oczywiście  poparty  licznymi  wnioskami  mieszkańców i  jak  sądzę  również  Rady 
Parafialnej w Brzesku. Jako radni, mieszkańcy tej gminy identyfikujemy się z tym wnioskiem 
myślę, że jest on jak najbardziej zasadny.

Radny Józef  Kubas –  osobiście  się  bardzo  cieszę,  że  wreszcie  został  sfinalizowany ten 
wniosek, który kiedyś został (4 lata) temu podany tutaj między innymi z inicjatywy naszego 
Stowarzyszenia  Porozumienie.  Nie  jest  istotne  kto  jest  ojcem tego  pomysłu,  ale  wypada 
powiedzieć,  zwrócić  uwagę  na  pewną  rzecz.  Mianowicie  nasze  Stowarzyszenie 
Porozumienie,  które  działa  w miarę  prężnie  reprezentowane  tutaj  w  Radzie  przez  trzech 
radnych tj. panią Kramer, pana Wiśniowskiego, pana Kubasa w 2004 roku zwróciło się do 
ówczesnego Proboszcza naszej Parafii czy taka propozycja miałaby miejsce. Osobiście byłem 
przy tej  rozmowie.  Ksiądz prałat  Bochenek był  bardzo zadowolony,  ucieszony,  ponieważ 
rzeczywiście jakoś po śmierci          w 1992 roku właściwie ucichł ten aplauz po byłym 
naszym proboszczu. I dał nam książeczki pt. Ksiądz Prałat mgr Kazimierz Kopacz Proboszcz 
Dziekan     w Brzesku. Ja te książeczki tutaj na jednej z sesji ubiegłej kadencji rozdałem 
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i  tam są szczególne informacje o naszej nominowanej osobie,  które między innymi podał 
ksiądz Stanisław Jurek były profesor naszego Brzeskiego Liceum np. cytat” pozornie sprawiał 
wrażenie czasem człowieka zimnego.     W rzeczywistości był bardzo uczuciowy i serdeczny” 
-  koniec  cytatu.  Stowarzyszenie  Porozumienie  podjęło  działania,  ale  sprawa  chwilowo 
ucichła.  Później  zaczęliśmy  się  odzywać  jako  Stowarzyszenie,  przypominać,  że  przecież 
wypadałoby po raz, który podjąć takie starania. I pamiętam takie spotkania z mieszkańcami 
ulicy Długiej, gdzie chcieliśmy dokonać zmiany tej ulicy. Chcieliśmy, aby ulica poświęcona 
naszemu byłemu proboszczowi, bądź skwer był blisko kościoła, bo to ma wówczas sens. Na 
tym spotkaniu był obecny ówczesny Pan Burmistrz Musiał, Ksiądz Proboszcz Drabik, byli też 
mieszkańcy  ulicy  Długiej.  Wszyscy  obecni  byli  za  tym,  że  oczywiście  należy  Księdza 
Kopacza  uhonorować,  tylko  żeby  z  tego  tytułu  mieszkańcy  nie  poniesieni  kosztów. 
Następnym takim punktem zaczepnym stała się ulicy Chopina i tam też mieszkańcy owszem 
byli  zgodni,  że  trzeba  Księdza  Kopacza  uhonorować,  ale  nie  było  zgody  na  poniesienie 
kosztów  związanych  ze  zmianą  tej  ulicy.  Proponowaliśmy  wówczas  mieszkańcom,  że 
możemy pokryć koszty zamiany w dowodach dokumentów, ale i to nie pomogło. Dlatego 
moje pytanie do Pana Burmistrza – Panie Burmistrzu jakich Pan forteli użył, że nam się nie 
udało, a Panu się udało.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka udzielił  odpowiedzi  informując  Pana  radnego 
Kubasa,  że  nie  będziemy  żadnych  zmian  dokonywać,  bo  ulica  Chopina  zostanie  ulicą 
Chopina.  Natomiast  ten  deptak  zostanie  wydzielony  
i tam będziemy chcieli w jakiś sposób może tablicami może jakimś przyozdobieniem tego 
terenu wzdłuż od jednego wejścia do kościoła od ulicy Głowackiego do tego drugiego w jakiś 
sposób to zaakcentować – tam jest taki ładny deptak, więc myślę, że tą cześć zaadoptujemy.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  placowi  publicznemu  w  Brzesku,  który  został 
przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych) jak niżej :

Uchwała Nr XXX/223/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu w Brzesku.
                              (uchwala stanowi załącznik do protokołu)

9)  Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  dla  ronda  położonego  
      w Brzesku.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk omówił  projekt  uchwały  w  sprawie 
nadania nazwy placowi publicznemu w Brzesku, wg załącznika do protokołu.
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Przewodniczący  Osiedla  Kopaliny  Jagiełły  Edward  Knaga zabrał  głos  
i  poinformował, że nazwa ulicy powinna być precyzyjna. Pragnie zaznaczyć, że było dwóch 
Jakubów Apostołów – Jakub Młodszy i  Starszy.  Starszy był bratem Pana naszego Jezusa 
Chrystusa i  trzeba to uznać -  Świętego Jakuba – jak? Trzeba to nazwać, że to jest  ulica 
Świętego Jakuba Apostoła Starszego.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że to chodzi o tego Świętego Jakuba pod, 
którego  wezwaniem  jest  nasz  kościół  parafialny        w
 Brzesku. To jest brat świętego Jana. Dla jasności sprawy zaproponował, aby podać pełną 
nazwę  „Rondo  Świętego  Jakuba  Starszego”   z  możliwością  używania  skrótu  „Świętego 
Jakuba”.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk po 
przeprowadzonej dyskusji proponuje następujące zapisy w projekcie uchwały :
§ 1 pkt. 1 „Nadaje się nazwę – Rondo św. Jakuba Starszego dla ronda położonego w Brzesku 
na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza i Jerzego Popiełuszki” 
pkt. 2 „Dopuszcza się używania skrótu nazwy – Ronda św. Jakuba”. Zapis ten wprowadzamy 
autopoprawką Pana Burmistrza.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  dla  ronda  położonego  w  Brzesku,  który  został 
przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych) jak niżej :

Uchwała Nr XXX/224/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku.
                           (uchwała stanowi załącznik do protokołu)

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk podał  komunikat  
w  sprawie  korekty  oświadczeń  radnego.  Po  informacji  uzyskanej  z  Urzędu  Skarbowego 
bezpieczniej będzie wypełnić jeszcze raz poprawnie całe oświadczenie majątkowe  radnego 
mimo, że żadne przepisy nie precyzują        w jakiej formie ta korekta ma być dokonana. Taką 
informację uzyskaliśmy od Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku.

Po wyczerpaniu pkt. 16 o godz. 13.30 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk 
przekazał  prowadzenie  dalszych  obrad  sesji  Wiceprzewodniczącemu  Rady  Miejskiej 
Franciszkowi Brzykowi. Po usprawiedliwieniu się opuścił obrady sesji.

Ad. 17.
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     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 18.

     Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek
     Pomocniczych Gminy.

Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  oraz  zapytania  przewodniczących 
jednostek pomocniczych Gminy udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.

Odpowiedź na zapytanie radnego Tadeusza Pasierba.
Dotyczy podjęcia współpracy Gminy Brzesko z Firmą Dalia.
Na komisjach będzie prowadzona dyskusja na temat propozycji przedstawionych przez Firmę 
Daltia Polska.

Odpowiedź na zapytanie radnego Franciszka Brzyka.
Dotyczy sprzątania parkingu przy ulicy Głowackiego.
Ten  parking  dotychczas  był  sprzątany  siłami  własnymi.  Natomiast  w  tej  chwili  jest 
rozstrzygnięty przetarg i w tym roku rozpocznie się budowa tego parkingu. Jeśli ten parking 
zostanie wybudowany to będzie ujęty                  w przetargu, który będzie ogłoszony  na 
sprzątanie miasta.

Dotyczy usunięcia eternitu z budynków gospodarczych Urzędu Miejskiego.
W tej chwili ten eternit nie jest szkodliwy jeśli on nie jest ruszany. Natomiast jest planowana 
przebudowa terenu, ale to jest odległa na razie przyszłość.    W piśmie, które wystosowałem 
do  Zarządu  Powiatu  mówimy  o  tym,  aby  na  parę  lat  rozłożyć  prace  związane  z 
zagospodarowaniem  tego  budynku.  Przede  wszystkim  to  jest  kwestia  elewacji,  którą 
chcieliśmy  w  przyszłym  roku  wykonać,  a  to  są  dość  znaczne  wydatki.  Drugi  temat  to 
modernizacja centralnego ogrzewania. Następna sprawa to budowa windy w tym budynku. I 
w tym momencie przebudowa tego placu czy zdjęcie eternitu z budynków gospodarczych 
wiązałoby się z przebudową tych wiat, a na to w tej chwili nie ma środków finansowych. 
Natomiast w całym szeregu działań, które w ciągu kilku lat byśmy realizowali na pewno nie 
są to najbardziej potrzebne wydatki związane z modernizacją budynków gospodarczych, ale 
za kilka lat może to być wykonane.

Dotyczy zmiany uchwały w sprawie obwodów szkolnych.
Uchwała w tej sprawie  zostanie zmieniona w styczniu przyszłego roku.

Odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Dotyczy monitoringu na ulicy Wyspiańskiego w Brzesku.
Obecnie  buduje się monitoring w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach i największych 
dzielnicach.  Myślę,  że na to zadanie pewne środki zostaną zaplanowane w budżecie roku 
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przyszłego.  Natomiast  jeśli  chodzi  
o budowę monitoringu na ulicy Wyspiańskiego to musimy ten temat rozważyć w szerszym 
gronie przy udziale komisji, przewodniczących zarządów osiedli. Tego typu dzielnic jest na 
pewno więcej i w tym momencie składanie takich deklaracji byłoby przedwczesne. Jest duże 
osiedle Browarna, osiedle przy Straży Pożarnej, więc tutaj musimy do tego tematu podejść z 
rozwagą, bo to są dość znaczne koszty. 
Jeśli chodzi o oświetlenie ulic to sukcesywnie wymienia są lampy. Będziemy dążyć również 
do tego, aby lampy istniejące wymaniać na  lampy lepsze i nie wykluczone, że uda się to 
wykonać jeszcze w tym roku.

Odpowiedź na zapytanie radnego Józefa Chruściela.
Dotyczy położenia asfaltu na ulicy Działkowej w Morzyskach.
Ta  droga  będzie  wykonywana  w  ramach  prac  w  tym  roku  zleconych.  Prace  powinny 
rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

Odpowiedź na zapytanie radnej Marii Kądziołka.
Dotyczy naprawy drugiej części wiaty przystankowej na ulicy Królowej Jadwigi.
Zwrócę na to uwagę, aby naprawa wiaty przystankowej została odpowiednio wykonana.

Odpowiedź na zapytanie radnego Tadeusza Ciureja.
Dotyczy zamontowania lampy oświetleniowej na ulicy Oświecenia jak również zasypania 
powstałych dziur w ulicy.
Podczas obrad sesji Rady Miejskiej był w terenie pracownik Urzędu Miejskiego Pan Henryk 
Piela.  Poinformował  mnie,  że  wykonanie  oświetlenia  ulic  będzie  realizowane  podczas 
realizacji  inwestycji  związanej  
z modernizacją ulicy Oświecenia i Sikorskiego. Do tego czasu postaramy się jeszcze w tym 
roku  coś  w  tym  rejonie  wykonać.  Natomiast  jeśli  chodzi  
o zasypanie powstałych w ulicy dziur to postaramy się ten problem                w pierwszej 
połowie listopada załatwić.

Odpowiedź na zapytanie sołtys wsi Szczepanów.
Dotyczy  utwardzenia  poboczy  (na  większym  odcinku)  na  drodze  
z Mokrzysk do Szczepanowa.
To zapytanie Pani sołtys zostanie przekazane do Zarządu Powiatu. Ale tak jak wcześniej już 
powiedziałem  jest  prośba  do  państwa,  aby  problem  kierować  bezpośrednio  do  Zarządu 
Powiatu. To na pewno nie wynika z tego, że czasem pod kogoś się robi, czasem jest taki zbieg 
okoliczności. 

Odpowiedź na zapytanie sołtysa wsi Wokowice.
Dotyczy zmiany rozkładu jazdy transportu osobowego.
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Miejscowość Wokowice jest taką miejscowością trochę przelotową i część tych autobusów 
jest na przykład z Borzęcina. Jest gro ludzi, którzy chcą dojechać na pewną godzinę do pracy. 
Nie  są  to  nasze  autobusy,  które  wyjeżdżają  
z  Wokowic.  I  tu  jest  taki  problem.  Bo  na  przykład  autobus  z  Bielczy  bądź  
z Borzęcina nie będzie jechał tylko po to, aby obsłużyć w dogodnej godzinie mieszkańców z 
Wokowic,  bo  on  jest  głównie  autobusem z  tych  dwóch  miejscowości.  Będziemy  pewne 
działania podejmowali. Natomiast paro krotnie to było koordynowane, były spotkania, więc 
nie jest to taka sprawa prosta do załatwienia.

Ponadto  Burmistrz  Brzeska  poinformował,  że  na  wszystkie  zapytania  otrzymają  państwo 
jeszcze odpowiedź pisemną.

Ad. 19.
     Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady
     Gminy.

Zapytań i odpowiedzi brak.

Ad.  20.
       Wolne wnioski i zapytania.

Radna Apolonia Warzecha odniosła się w swoim wystąpieniu do sprawozdania z posiedzeń 
komisji  odnośnie  wniosku  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  Jadowniczanie  i  Porębianie. 
Poinformowała,  że  przez wiele  lat  pracowała         z  Zespołem Jadowniczanie  i  nadal 
współpracuje.  Te  zespoły,  te  świetlice  przez  jakiś  czas  naprawdę  cierpiały  niedosyt 
finansowy. Albo to były oszczędności, albo to był remont Miejskiego Ośrodka Kultury, albo 
później przejęliśmy Orkiestrę Dętą, gdzie też poszło chyba 70 tysięcy złotych i to wszystko 
tak można powiedzieć działo się kosztem działalności świetlicowej. Dlatego bardzo proszę 
Pana Burmistrza, Komisję Gospodarki Finansowej, Komisję Oświaty, gdy będzie odbywać 
się praca  nad budżetem na rok 2009 aby problem , który został przeze mnie poruszony wziąć 
pod  uwagę,  aby  pomóc  młodzieży,  utrzymać  zespoły  i  przyznać  dodatkowe  środki 
szczególnie na prace dla choreografa.

Radny Józef Kubas poinformował, że dwie Rady wstecz podawał interpelacje odnośnie tego, 
że  sypie  się  mur  cmentarza  żydowskiego.  I  tak  myślałem,  że  już  teraz  przed  dniem 
Wszystkich  Świętych  ten  problem  zostanie  załatwiony.  Mur  dalej  się  sypie,  nie  jest 
naprawiony, nie jest to ładnie. 

Podał również informację, że większa ilość gałęzi,  z którymi w mieście nie ma co zrobić 
można zawieść na bazę Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej.  Spółka posiada 
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mielarkę do gałęzi. Gałęzie te zostają zmielone          i trafiają w piec. I problem mieszkańców 
zostaje rozwiązany.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Franciszek  Brzyk w  nawiązaniu  do  wypowiedzi 
radnego Kubasa zauważył, że można za trzysta parę złotych kupić rozdrabniacz gałęzi i jest 
kompost we własnym ogródku.

Radny  Stanisław  Góra w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  –  wniosku  Pani  radnej  Apolonii 
Warzecha  dotyczącej  Zespoły  Pieśni  Jadowniczanie  i  Porębianie  pragnie  zaznaczyć,  że 
trudności w prowadzeniu teraz tego zespołu nie wynikają tylko z przyczyn finansowych. Otóż 
po reformie naszego szkolnictwa kiedy młodzież gimnazjalna uczy się w Brzesku wytworzyła 
się  taka  luka.  Przedtem,  kiedy  młodzież  uczyła  się  do  ósmej  klasy  szkoły  podstawowej 
następowało  płynne  przejmowanie  na  przykład  zespołu  młodszych  Porębian  do  grupy 
starszych. W tej chwili jest to utrudnione, ponieważ ta młodzież wyjeżdża poza rejon, a więc 
urywa się to kształcenie, ta płynność w tym okresie trzech letnim. Natomiast  łączenie tej 
zupełnie młodszej generacji, która pozostaje w szkole podstawowej ze starsza grupą jest nie 
możliwe. Dlatego też i potrzebne są większe nakłady, żeby temu niebezpieczeństwu, które się 
pojawiło podołać i jakąś tą ciągłość zachować, tą młodzież ściągnąć.

Wystąpił  z  wnioskiem aby na  jedną  z  najbliższych sesji  zaprosić  przedstawiciela  Policji. 
Szerzą się w ostatnim czasie  akty wandalizmu i nie ma co ukrywać, ten problem narasta. 
Widać  to  w  Porębie  Spytkowskiej  
w  mojej  miejscowości,  gdzie  niedawno  wybito  szybę  w  przedszkolu,  zniszczono  nowy 
przystanek  autobusowy,  zniszczono  tablicę  informacyjną  hotspota.  Nie  mówię  już  o 
miejscowości  Bucze,   gdzie  zdewastowano  piękny  nie  małym  kosztem  zbudowany  plac 
zabaw dla dzieci. Jest to o tyle trudna obecnie walka z tym zjawiskiem, że w większości są to 
grupy  mobilne,  porozumiewające  się  za  pomocą  wiadomych  środków  (komórek)  i  nie 
koniecznie są to osoby z danej miejscowości. Dlatego należy zaprosić przedstawiciela Policji, 
żeby tą  młodzież,  która  w godzinach 2000-  2200 lub później,  gdzie  ta  młodzież się  zbiera 
(grupuje), gdzie różne rzeczy się dzieją przyjechał patrol Policji i  od czasu do czasu taką 
młodzież wylegitymował.  Ludzie o różnych porach wracają z pracy i  takie zgromadzenia 
młodzieży są również niebezpieczne i dla ludzi.

Radny Tadeusz Pasierb poinformował,  że  jest  tablica (reklama) przy BOSiR z  napisem 
„zakaz  wstępu i  wprowadzania  psów”  i  z  drugiej  strony  jest  kilka  słów niecenzuralnych 
napisanych na tej tablicy. Mieszkańcy na ten fakt zwracali uwagę, jednak obsługa BOSiR nie 
reaguje na ten fakt. Dlatego zwracam się z prośbą, aby na to zwrócić uwagę i zamalować te 
słowa niecenzuralne.
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Następnie  głos  zabrała  mieszkanka  Brzeska  Maria  Bartyz,  która  poruszyła  problem 
związany  z  nielegalnie  wybudowaną  kanalizacją  burzową  na  działce  jej  cioci  Karoliny 
Piotrowskiej  w  Brzesku.  Zwróciła  się  również  z  pytaniem  komu  podlega  Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku i kto jest jego pracodawcą ?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Franciszek Brzyk udzielił  odpowiedzi  informując 
Panią, że na pewno nie Przewodniczący Rady Miejskiej, ani Burmistrz Brzeska, ani żaden z 
radnych.  Dlatego proszę,  aby  Pani  podała  konkluzje  swojego wystąpienia,  jakie  ma  Pani 
pytania do nas radnych w tym zakresie.

Pani Maria Bartyz ponowiła swoje pytanie – komu podlega Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jozef Chruściel udzielił odpowiedzi, że Powiatowy 
Inspektor  podlega  personalnie  Staroście.  Natomiast,  instancyjnie  Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 

Pani Maria Bartyz w nawiązaniu do odpowiedzi Pana radnego Chruściela poinformowała, 
że złożyła skargę do Starostwa Powiatowego w Brzesku. Powiatowe Starostwo w Brzesku 
odesłało moją skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Poinformowała, 
że  jeżeli  będzie  nie  zadowolona  ze  sposobu  załatwienia  skargi  to  przedmiotową  skargę 
skieruje  wyżej.  Tej  sprawy  tak  nie  pozostawię.  Tak  jak  powiedziałam  poprzedniemu 
Burmistrzowi  Panu  Musiołowi,  że  prawo  budowlane  obowiązuje  każdego  
i Urząd Miasta też. Pan Burmistrz miał polubownie załatwić sprawę i nie załatwił do tej pory.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk poinformował Panią Bartyz,  że 
przerywa dyskusje.  Nie będziemy tutaj  polemizować między Panią a radnymi. W związku z 
powyższym ma Pani racje,  jeżeli   ma Pani na to dokumenty,  że miała pani podstawę do 
złożenia skargi. Skarga została złożona. Ona ma swój tryb rozpatrywania. Natomiast nie nam 
dzisiaj tutaj ani pora, ani czas żeby  rozpatrywać przebieg tej skargi. Tak jak Pani mówiła 
jeżeli będzie nie zadowolona z jej załatwienia to ma pani prawo również złożenia dalszego 
jakiegoś postępowania swojego. Natomiast Rada Miejska nie jest adresatem tego typu spraw. 
Pan  Burmistrz  może  tutaj  ewentualnie  swoich  służb  zapytać,  jak  sprawa  tej   kanalizacja 
została rozwiązana, czy będzie rozwiązana ponieważ ten termin, który został Pani określony 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (do 30.06.2009 r.) jeszcze nie ubiegł. 
W  związku  z  tym  myślę,  że  dzisiaj  nad  tą  sprawą  nie  będziemy  dyskutować.  Temat 
zakończymy.  Nie  możemy  więcej  na  ten  temat  dyskutować.  Czas  Pani  już  upłynął. 
Musielibyśmy na każdej sesji zajmować się tylko tematami prywatnymi. A Pani ma swoją 
drogę postępowania jako osoba indywidualna, osoba fizyczna i ją Pani może po prostu dalej 
kontynuować.
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Pani Maria Bartyz poinformowała Przewodniczącego Rady Miejskiej, że        w związku z 
powyższym zamyka drogę - ulicę Wiejską dopóki mi Urząd Miasta nie zapłaci.

Ad.  21.
       Zamknięcie obrad sesji.

Po wyczerpaniu programu sesji  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk 
zamknął obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Brzesku.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku trwały od godziny 1000  do 1400.

  

Protokołowała                                  
                                                                   
     Inspektor 
Bogumiła Łanocha                                                           
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