
       P R O T O K Ó Ł  Nr  XXX/ 2012 

 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

      3 g r u d n i a  2012 roku w sali Obrad Urzędu Miejskiego  

w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

 Obradom Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w Brzesku radny  Tadeusz Pasierb.  

 

W sesji udział wzięło 20 radnych:  

1. Babicz Bogusław 

2. Bogusz Krzysztof 

3. Brzyk Franciszek 

4. Chmielarz Ewa 

5. Gawiak Jerzy 

6. Kądziołka Maria 

7. Klimek Leszek 

8. Knaga Edward 

9. Kucia Maria  

10. Kwaśniak Adam 

11. Lubowiecka Anna 

12. Mrówka Halina 

13. Ojczyk Krzysztof 

14. Pacewicz-Pyrek Katarzyna 

15. Pasierb Tadeusz 

16. Smołucha Adam 

17. Sproski Kazimierz 

18. Strojny Paweł 

19. Sorys Jarosław  

20. Wyczesany Piotr 

 

Radny nieobecny usprawiedliwiony Stanisław Góra. 

 

 Ponadto udział w sesji wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi 

Gminy Brzesko.  

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb otworzył 

obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Następnie przywitał Burmistrza 

Brzeska Grzegorza Wawrykę, Zastępcę Burmistrza Jerzego Tyrkiela, Sekretarza 

Gminy Stanisława Sułka, Skarbnik Celinę Łanocha, oraz wszystkich zaproszonych 

gości.  

 W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, a więc wymagana liczba radnych 

do podejmowania prawomocnych uchwał. 
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Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb 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 - wiceprzewodniczący stwierdził, że materiały zostały 

doręczone prawidłowo. Zapytał czy do przesłanego w materiałach na sesję porządku 

obrad  są uwagi?. 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha w imieniu Burmistrza Brzeska zgłosiła wniosek o 

wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcie Uchwały w sprawie zmiany 

uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb poddał pod 

głosowanie wniosek w prowadzenie do porządku obrad jako pkt.8 podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 

i wykupu. 

Wniosek przegłosowano jednogłośnie 

 

Porządek obrad XXX sesji po zmianach: 

 

1. Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia rezygnacji. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji 

komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

10. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. 

11. Wolne wnioski i zapytania.  

12. Zamknięcie obrad sesji.  

 

 

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

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 listopada 2012r. był  

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

związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Tadeusz Pasierb poddał 

pod głosowanie jego przyjęcie – głosowano  16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 
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Ad.4. Interpelacje radnych 

 Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad.5.Zapytania radnych. 

Zapytania zgłosili : 

 

Radny Piotr Wyczesany  zapytał w temacie dot. kończącego się obecnie remontu 

drogi nr 786 Brzesko – Szczurowa. Zapytanie zostało skierowane przez 

mieszkańców ul. Skotnik w Buczu. Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ remont 

drogi jest już na ukończeniu i jak donoszą mieszkańcy ulicy pracownicy usunęli  

znaki i postawili inne. Najważniejszą rzeczą jaka nurtuje mieszkańców to, że  z tej 

drogi został usunięty znak „ droga z pierwszeństwem przejazdu”, oraz z drogi 

wojewódzkiej informacja, że ta droga   tworzy skrzyżowanie  z ul. Skotnik. Ponadto 

przy wjeździe od drogi wojewódzkiej na ul. Skotnik został ustawiony znak „droga 

wewnętrzna”. To oznakowanie drogi jako wewnętrzna wiąże się z utrudnieniami dla 

mieszkańców tej ulicy tym bardziej, że ta droga jest droga gminną. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że zostanie  sprawdzone dlaczego te 

znaki zostały zmienione. 

 

Radna Anna Lubowiecka – zawnioskowała o przygotowanie i rozplakatowanie na 

sołectwach informacji na temat  zasad odśnieżania dróg  na sołectwach z podaniem 

nr telefonu do wykonawcy i nazwy ulic odśnieżanych. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, taka informacja zostanie przez 

pracowników UM przygotowana. W razie awarii czy dużych opadów śniegu prosi o 

kontakt z Urzędem i wszystkie nieprawidłowości zostaną natychmiast usunięte.  

 

Radny Edward Knaga  w imieniu mieszkańców ulic przy których w chwili obecnej 

zlokalizowany jest zjazd z autostrady wnioskuje o  rozważenie możliwości 

podniesienia lustra przy dębie o  około 1,5 m od obecnej wysokości. Należy również 

przeanalizować  ustawione tam oznakowanie, bo wg. mieszkańców jest  złe 

oznakowanie w zakresie szybkości ruchu. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  odpowiedział, wszystkie te uwagi mieszkańców będą 

rozważane, jednak większość wniosków należy  skierować do powiatu  bo to jest 

droga powiatowa i tak też uczynimy. 

 

Radny Leszek Klimek w imieniu mieszkańców Jasień – Grądy  zawnioskował o 

ustawienie tabliczki na ul. Gajowej „ nie dotyczy mieszkańców Grądów” przy 

wjeździe do ul. Gajowej. Mieszkańcy Grądów są zmuszeni wjeżdżać na rondo, aby 

dojechać do ul. Gajowej i muszą jechać 6 km objazdem.  

 

Radna Maria Kądziołka zawnioskowała o przekazanie radnym, sołtysom, 

przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz  wywieszenie na tablicach ogłoszeń i 

stronach internetowych informacji o osobach odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg   

gminnych i powiatowych. Tydzień temu odbyła się sesja Rady Miejskiej,zgłosiła na 

tej sesji wniosek o przełożenie punktu obrad dot. ustalenia odpłatności za odpady 

komunalne. Temat o którego przełożenie wnioskowała jest bardzo ważny dla 
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mieszkańców naszej gminy, gdyż opłaty te są dość wysokie i mieszkańcy to odczują 

przy wypełnianiu  deklaracji. Nie wskazywało wówczas nic, że w ciągu tygodnia 

będzie zwołana kolejna sesja, która została zwołana na dzień dzisiejszy praktycznie 

z tylko jednym punktem, rodzi się więc pytanie,  czy sprawa opłat dla naszych 

mieszkańców za odpady nie jest ważna?. Wnioskowała wówczas o ponowne 

przeliczenie kosztów opłaty, skoro przekazujemy prowadzenie tego zadania do 

MZGM. Pozostawia ten temat radnym do rozwagi.  

 

Radny Bogusław Babicz nawiązał do wypowiedzi radnych Edwarda Knagi i Leszka 

Klimka dot. spraw związanych ze zjazdem z autostrady. Cieszymy się, że zostały 

ustawione odpowiednie znaki i ograniczenie ciężkiego taboru na wjeździe do 

autostrady. Mieszkańcy przyległych ulic do zjazdu również sygnalizowali mu te 

uciążliwości o których mówił radny Klimek. Osobiście jest za tym, ale aby nie stało 

się tak, że postawimy tabliczkę i wszyscy będą tam skręcali. 

Ul. Gajowa jest wąska , należałoby jeszcze trochę poobserwować tą sytuację jaki 

będzie panował tam ruch. 

Ponadto radny zawnioskował o wymalowanie na nowej drodze  na Grądy 

przerywanych pasów  rozdzielające jezdnię, bo w czasie mgły nic nie widać. Brak 

tam oznakowań poboczy, słupków. 

 

Ad.6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Brak zapytań. 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia rezygnacji. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek -  podziękowała, Panu Przewodniczącemu 

Krzysztofowi  Ojczykowi, że wywiązał się z dżentelmeńskiej umowy jaka go 

obowiązywała, nie mniej jednak  osobiście tej rezygnacji przyjąć nie może. 

Radna podziękowała przewodniczącemu za dotychczasową współpracę. 

 

Radny Jarosław Sorys  w imieniu własnym podziękował przewodniczącemu za 

prace i zaangażowanie na rzecz gminy. Dziękuje za 6 letnie  pełnienie obowiązków 

jako Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uważa, że obowiązki przewodniczącego 

pełnił bardzo dobrze i nie było żadnych przesłanek do zmiany poza oświadczeniem 

jakie pan przewodniczacy złożył na grudniowej sesji w 2010 roku. Bardzo serdecznie 

dziękuje jeszcze raz. 

 

Radny Adam Kwaśniak podziękował przewodniczącemu K.Ojczykowi za pracę  na 

stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku przez okres 6 lat. Uważa, 

że Pan K. Ojczyk był bardzo dobrym przewodniczącym i dlatego życzy mu, aby po tej 

przerwie dwuletniej znów został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Brzesku. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  - odpowiedział, 1 grudnia br. minęły 2 lata od 

pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej w Brzesku na której zostałem wybrany 

przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 2010-2014. W tym dniu  również zgodnie 

z deklaracją, którą złożyłem  przed dwoma laty złożyłem rezygnację z pełnionej 

przeze mnie funkcji. Nie jest to czas sprawozdań, ale krótko przypomnę kilka 

faktów. Wiele pracowaliśmy jako rada, wiemy które uchwały były dla nas ważne, a 
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które mniej ważne. Do ostatniej sesji podjęliśmy 216 uchwał, z czego 3 z nich 

wyróżniłby w sposób szczególny. Pierwsza z nich to uchwała o utworzeniu Szkoły 

Muzycznej w Brzesku. To jest naprawdę wielka rzecz, że ta szkoła powstała. Mimo, 

że funkcjonuje tak krótko, to jej owoce już powoli jest widać.  Druga uchwała dot. 

jednomandatowych okręgów wyborczych. Jest ona bardzo ważna dla mieszkańców , 

bo będą wybierane na radnych te osoby, które cieszą się największym zaufaniem w 

swoim okręgu wyborczym. Ostatnia uchwała to ta podjęta teraz końcem listopada, a 

dotycząca  tzw. „podatku śmieciowego”, jako wytwór niesprawiedliwego i 

antyspołecznego ustawodawstwa, z której nie można się cieszyć, a którą musieliśmy 

podjąć. Dziękuję radnym za dotychczasową współpracę. W sposób szczególny 

chciałbym podziękować  tym radnym, którzy przed dwoma laty poparli moją 

kandydaturę na przewodniczącego Rady i dzięki którym mogłem pełnić tak 

zaszczytną funkcję. Trudno nie odnieść się do współpracy z Panem Burmistrzem i 

powiem krótko, iż była to naprawdę dobra i merytoryczna współpraca. Dziękuje 

także paniom z Biura Rady Miejskiej za wspaniałą współpracę oraz wszystkim 

pozostałym osobom za dotychczasową współpracę. Proszę o przegłosowanie i 

przyjęcie mojej rezygnacji. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb  

odczytał projekt uchwały  i poddał go pod głosowanie. 

Uchwała została przegłosowana 12 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących jak niżej: 

 

 

UCHWAŁA NR XXX(217)2012 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU 

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji. 

( uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Głos zabrał Burmistrz Grzegorz Wawryka, który podziękował  

Przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi  za 5-letnią współpracę. Przez cały ten 

okres była zgoda w radzie, która zaowocowała wieloma pozytywnymi działaniami. 

Również jako gmina jesteśmy pozytywnie postrzegani, że dobrze współpracujemy ze 

sobą jako gmina i rada. Za te 5 lat współpracy i 6 letnie przewodniczenie radzie 

miejskiej serdecznie dziękuje i życzy, aby w nowej kadencji powrócił na to samo 

stanowisko. 

 

Ad.8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych 

oraz zasad ich zbywania i wykupu. 

 

Uwag radnych do projektu uchwały brak. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka  odczytała projekt 

uchwały a Wiceprzewodniczący Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie. 

Uchwała została przegłosowana 19 za, jednogłośnie jak niżej: 
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UCHWAŁA NR XXX(218)2012 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU 

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 

i wykupu. 

 

( uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad.9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

Brak interpelacji na zapytania odpowiedziano w pkc.5. 

 

Ad.10 Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Brak zapytań 

 

Ad.11 Wolne wnioski i zapytania.  

Brak zapytań 

 

Ad.12 Zamknięcie obrad sesji.  

 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 

Brzesku Tadeusz Pasierb  podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 

obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz. 10.00 – do godz. 11.00  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

w Brzesku 

 

inż.Tadeusz Pasierb 
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Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska 


