
   P R O T O K Ó Ł  Nr  XXXVI/2009

 z  obrad  XXXVI   nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  odbytej  
                 w dniu     14  s t y c z n i a  2009 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. Adamczyk Marek
2. Brzyk Franciszek,
3. Ciurej Tadeusz,
4. Chmielarz Ewa,
5. Chruściel Józef,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Klimek Mieczysława,
10. Kramer Jadwiga
11.Kubas Józef,
12.Kucia Maria,
13.Kwaśniak Adam,
14.Ojczyk Krzysztof,
15.Pacewicz Pyrek Katarzyna
16.Pasierb Tadeusz,
17.Pikuła Lech,
18.Smołucha Adam
19.Warzecha Apolonia,
20.Wiśniowski Mirosław.

Radni nieobecni :
1. Milewski Stanisław

Ponadto udział w sesji wzięli:
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  XXXVI 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej  w Brzesku. Powitał  zebranych na sali  obrad radnych, 
Panów Burmistrzów, Pana Sekretarza,   oraz 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 ma, przewodniczący 
stwierdził, że materiały zostały prawidłowo doręczone. Następnie przedstawił porządek obrad 
XXXVI nadzwyczajnej  sesji  Rady Miejskiej  w Brzesku informując,  że  punkt  3  porządku 
obrad  ulegnie  zmianie.  Zmiany  te  zostały  wprowadzone  przez  Radcę  Prawnego  Urzędu 
Miejskiego. Zmiany te zostaną wprowadzone jako autopoprawka Pana Burmistrza Brzeska.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka  wyraził zgodę na wprowadzenie proponowanych 
zmian w formie autopoprawki.

Radny  Lech  Pikuła poinformował,  że  jest  to  niechlujstwo  w  przygotowaniu  projektu 
uchwały. Nie dość , że szybko to jeszcze niedbale.

Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odniósł  się do wypowiedzi 
radnego  Pikuły  twierdząc,  iż  w pracy  urzędników nie  ma  żadnego  niechlujstwa,  lecz  że 
zachowali się oni tak, jak należało zareagować w sytuacji nadzwyczajnej. Powiedział, że po 
uzyskaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego, iż istnieje możliwość odrzucenia wniosku 
o  dotacje  na   Program  Rewitalizacji  Obszaru  Miejskiego  Brzeska,  pracownicy  UM 
późnym popołudniem po godz. 15 – tej (w dniu kiedy musiała być zwołana sesja) sami bez 
udziału radcy prawnego przygotowali stosowny projekt uchwały. Na następny dzień, kiedy 
radni już otrzymali materiały, radca prawny naniósł tylko poprawki stylistyczne. Świadczy to, 
o dużej  odpowiedzialności pracowników, a nie o żadnym niechlujstwie.
Zaproponował także wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wolne wnioski”. Proponuje 
wprowadzić, jako punkt 4 porządku obrad.

W  związku  z  tym  –  za  zgodą  burmistrza  jako  wnioskodawcy  -  poddał  pod  głosowanie 
następujące wnioski do porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej:
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1. We wstępie projektu uchwały po słowach „ w sprawie”  dotychczasową treść 
zastępuje się treścią: „zmiany uchwały Nr XXXV/222/05 z dnia 28 września 2005 
r.  w  sprawie  uchwalenia  „Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Obszaru 
Miejskiego Brzeska na lata 2005 – 2013” zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w 
Brzesku Nr XXXV/245/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.”

Wniosek został przegłosowany przy : 19 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od 
głosu. ( przy obecnych 20 radnych)

2. Wprowadzić do porządku obrad nadzwyczajnej sesji punkt 4 „Wolne wnioski”.
Wniosek został przegłosowany przy 18 głosach za, przeciw 1, 0 wstrzymujących się od 
głosu. (przy obecnych 20 radnych 1 osoba nie głosowała)

Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2. Przedstawienie porządku obrad .
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/05 z dnia 28 września 

2005  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Obszaru 
Miejskiego  Brzeska  na  lata  2005  –  2013”  zmienionej  uchwałą  Rady  Miejskiej  w 
Brzesku  Nr  XXXV/245/2008  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

4. Wolne wnioski.  
5. Zamknięcie obrad sesji .

Ad.  3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/05 z dnia 28 września 
2005  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Obszaru 
Miejskiego Brzeska  na lata  2005 –  2013” zmienionej  uchwałą  Rady  Miejskiej  w 
Brzesku Nr XXXV/245/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2008 r.

Głos zabrał Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała poinformował, że 
procedury aplikowania wniosków o środki europejskie są bardzo wyostrzone, stąd też zmiana 
przedmiotowego  projektu  uchwały.  W  dokumencie  pn.  „Program  Rewitalizacji  Obszaru 
Miejskiego  Brzeska  na  lata  2008  –  2015”   uchwalonym  w  dniu  29  grudnia  2008r. 
występowała nazwa Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 
– 2015”. Dodatkowo w rozdziale siódmym – Plan finansowy programu rewitalizacji,  jako 
kluczowy projekt Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wskazuje się umieszczone 
w  obszarze  II  zadanie  pn.  „Remont  
i  modernizacja  budynków  komunalnych”,  a  usuwa  się  z  zadań  „Remont  i  modernizacja 
budynków przy osiedlu  Okocimskim”,  i  „Remont i  modernizacja  budynków przy  osiedlu 
Ogrodowa” wskazanych w obszarze IV – osiedla mieszkaniowe.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że radca prawny Urzędu 
Miejskiego  zgłosił  zmianę  pisemną  do  paragrafu  1  projektu  uchwały  następującej  treści: 
Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/222/05 z dnia 28 września 
2005  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Obszaru  Miejskiego 
Brzeska  na  lata  2005  –  2013”  zmienionej  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Nr 
XXXV/245/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. i  nadaje się mu brzmienie załącznika nr 1 do 
niniejszej  uchwały zatytułowanego Program Rewitalizacji  Obszaru Miejskiego Brzeska na 
lata 2008 - 2015 w formie elektronicznej i pisemnej.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka wyraził  zgodę  na  wprowadzenie  zmiany  do 
paragrafu 1 w formie autopoprawki Burmistrza.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/05 z  dnia 28 września 2005 r.  w 
sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska 
na lata 2005 – 2013” zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXXV/245/2008 
z dnia 29 grudnia 2008 r., który został przyjęty jednogłośnie ( przy 20 radnych  obecnych) 
jak niżej :

Uchwała Nr XXXVI/253/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 stycznia 2009 roku
w sprawie  zmiany uchwały  Nr XXXV/222/05  z  dnia  28  września  2005 r.  w sprawie 
uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 
2005 – 2013” zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXXV/245/2008 z dnia 
29 grudnia 2008 r.
                     ( uchwała stanowi załącznik do protokołu)

Ad.  4
      Wolne wnioski. 

Głos  zabrał  Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka.  Poinformował,  że  przed  chwilą 
znowu otrzymał faks z Urzędu Marszałkowskiego, że Zarząd Województwa Małopolskiego 
podjął  decyzję  w  sprawie  obniżenia  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  budowy 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.  Z uwagi  na pilny charakter 
przedmiotowej sprawy być może będzie konieczność zwołania kolejnej sesji nadzwyczajnej 
w tej sprawie w przyszłym tygodniu.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Pana 
Burmistrza  poinformował,  że  jeśli  zajdzie  konieczność  zwołania  sesji  nadzwyczajnej  w 
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przyszłym tygodniu to następna sesja Rady Miejskiej (planowana na 28 stycznia br.) będzie 
przesunięta na termin późniejszy 11 lutego 2009 roku.

Radny  Józef  Kubas poinformował,  że  przy  BOSiR  zostało  uruchomione  naturalne 
lodowisko i w związku z tym są pewne niedociągnięcia:

1) lodowiska stanowczo za małe,
2) źle wylane,
3) od czasu do czasu należałoby posprzątać nawiany śnieg.

Niemniej jednak docenia fakt, że zostało uruchomione takie lodowisko, bo coś przecież w tej 
materii się stało.

Radna  Jadwiga  Kramer zwróciła  się  z  pytaniem:  Jakie  są  losy  tego  dużego  wniosku 
odnośnie  uporządkowania  gospodarki  wodno-ściekowej  na  terenie  działalności  Związku 
Międzygminnego?

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 
3 w Brzesku w okresie obecnych mrozów jest  bardzo zimno, a szczególnie na wyższych 
piętrach budynku. Niektóre kaloryfery są nieczynne, ciekną. Zdaje sobie sprawę z tego, że 
wymiana centralnego ogrzewania jest kosztowana i jeśli taka będzie to na pewno rozłożona 
zostanie w czasie. Natomiast mniej kosztowna będzie wymiana okien i to przedsięwzięcia 
trzeba byłoby podjąć dla dobra dzieci uczących się w tej szkole.

Radna  Maria  Kądziołka Radna  Maria  Kądziołka :    1.  podziękowała  Panu 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej  za to, że dzisiejszą sesję nadzwyczajna została zwołał w 
godzinach  późniejszych,  nie  odrywając  radnych  od  pracy  zawodowej.  I  wnioskuję  Panie 
Przewodniczący,  jeżeli  w  przyszłości  będą  zwoływane  sesje  nadzwyczajne,  to  proszę  o 
zwoływanie ich właśnie w godzinach popołudniowych.

2.Następnie odniosła  się do wypowiedzi Pana radnego Pikuły.  Szanowni Państwo, po raz 
kolejny Pan radny Lech Pikuła zachowuje się na sesji           w sposób, który nie przystoi 
radnemu  i  wystąpienia  Pana  Pikuły  są  niesmaczne.  Po  raz  kolejny  obraża  nie  tylko 
pracowników, ale także nas. Chciałabym zwrócić uwagę Panu Pikule, że my pełnimy rolę 
służebną           w stosunku do naszych mieszkańców. I jeżeli zajdzie potrzeba zwołania pięciu 
czy dziesięciu sesji nadzwyczajnych, to naszym obowiązkiem jest być na nich i rozwiązywać 
problemy,  które  wyniknęły  i  szybko  muszą  być  rozwiązane.  Na  początku  sesji  Pan 
Przewodniczący poinformował o trybie           w jakim został przygotowany projekt uchwały. 
Pracownicy popołudniu przygotowali projekt uchwały, który rano został rozesłany radnym 
i jednocześnie przekazany radcy prawnemu. Musieli tak zrobić, gdyż             w innym 
przypadku  nie  zachowany  byłby  termin  związany  z  dostarczeniem  materiałów  radnym. 
Właśnie przez ten krótki czas jaki mieli pracownicy na przygotowanie materiałów mogli się 
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pomylić i jest to rzecz naturalna. Natomiast, na sesji można wprowadzać ewentualne korekty. 
Szanowni  Państwo  na  sesjach,  ani  na  komisjach  nie  słyszałam  od  Pana  radnego  Pikuły 
żadnych  merytorycznych,  czy  sensownych  wniosków.  Z  zasady  wystąpienia  Pana  Pikuły 
wyglądają tak jak to dzisiejsze, obrażające nas wszystkich. Jeszcze jedno należy tutaj dodać – 
Panie Pikuła jest  Pan jednym z dwóch radnych naszej rady, którzy praktycznie wcale nie 
pracują   i  radzę  Panu,  już  po  raz  kolejny,   wziąć  się  do  pracy,  a  nie  ograniczać  się  do 
wystąpień             z używaniem słów, które nas obrażają i wprowadzają na sesji atmosferę 
nerwowości. Jeszcze raz Panu powiem, jako radni pełnimy rolę służebną         i jeśli zachodzi 
pilna potrzeba, to taką sesję należy zwołać. Idąc tokiem Pana myślenia, to lepiej według Pana 
stracić  szanse  na  pozyskanie  środków  unijnych,  niż  zwołać  sesje  nadzwyczajną  i 
przeanalizować na niej przygotowane uchwały. I jeszcze na zakończenie dwie myśli, przecież 
wcale nie musi Pan uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miejskiej, a po drugie nie myli się 
tylko ten który nic nie robi. 

3.W imieniu  własnym i  całego  Zarządu  Osiedla  „Kościuszki-Ogrodowa”  pragnę  Państwa 
bardzo serdecznie zaprosić na „Dzień Babci i Dziadka” oraz „Wieczór kolęd”, które odbędą 
się w dniu 17 stycznia 2009 roku o godzinie 1500  w Cechu Rzemiosł Różnych w Brzesku. 
Myślę że będzie miło                     i sympatycznie. Dzieciaczki z Przedszkola nr 4 z naszego 
Osiedla przygotowały bardzo ładną cześć artystyczną. Serdecznie zapraszam.

Radny  Lech  Pikuła w  nawiązaniu  do  zwołania  dzisiejszej  sesji  i  podjęcia  uchwały 
poinformował, że takiego dziadostwa, a pracował przecież w samorządzie od roku 90-tego to 
jeszcze nie było, jakie teraz się dzieje. A, że to jest niechlujstwo, to świadczy o tym fakt, że 
doręczono radnym w materiałach uzasadnienie do podjętej uchwały i nikomu nie chciało się 
nawet przeczytać, że należy wykreślić słowo „lokalny”. To jest bardzo wielkie niechlujstwo.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Pana 
radnego  Pikuły  poinformował,  że  jest  już  od  15  lat  radnym  i  miał  to  „szczęście  lub 
nieszczęście” bycia  radnym za  kadencji,  kiedy Burmistrzem był  radny Pikuła.  I  jeśli  pan 
radny Pikuła ma ochotę wysłuchać o tym, kiedy było naprawdę było „dziadostwo” to proszę 
bardzo, ale woli o tym nie opowiadać.
Poza tym stwierdził, że nie można tamtych czasów porównywać do obecnych. W latach 90-
tych dopiero tworzył się samorząd. Samorząd w tamtych czasach nie miał tylu zadań, nie 
aplikował o tak duże środki europejskie i na pewno nie było tylu problemów, co jest  ich 
obecnie. 
Dodał, że jeżeli zajdzie taka konieczność zwoływania sesji nawet co 2 dni po to, aby moc 
skutecznie pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, to czy się to podoba radnemu Pikule, czy 
też nie, to i tak będą sesje zwołane.
Poinformował,  że  w  dniu  31  stycznia  2009  roku  (sobota)  o  godzinie  1000 w  Gminnym 
Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Mokrzyskach  odbędzie  się  VI  Memoriał  Szachowy  im. 
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Stanisława Migdała. W tym miejscu zwrócił się z prośbą, aby radni wzorem lat ubiegłych do 
dnia  28  stycznia  br.  złożyli  w  Biurze  Rady  Miejskiej  w  miarę  swoich  możliwości  datki 
finansowe, aby można było ufundować nagrody dla zwycięzców w tym turnieju.

Sołtys wsi Sterkowiec Józef Witek zwrócił się z następującymi pytaniami:
1) Czy jest obowiązek, aby każdy mieszkaniec Gminy Brzesko miał podpisaną umowę z 

podmiotem na wywóz odpadów komunalnych?
2) Czy jest obowiązek obligatoryjny, tam gdzie jest wybudowana kanalizacja, aby każde 

gospodarstwo było podłączone do tej kanalizacji? A jeśli tak, to ile domów nie jest 
podpiętych do kanalizacji i co z tymi fekaliami się dzieje?

Odpowiedzi na zapytania radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy 
udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
   
Odpowiedź udzielona Panu radnemu Józefowi Kubasowi.
Dotyczy  lodowiska  na  terenie  BOSiR –  lodowisko  to  została  urządzone  we  własnym 
zakresie przez BOSiR. Jako Urząd Miejski nie ingerujemy w urządzenie tego lodowiska. W 
pierwszych dniach lutego br. zostanie zamontowane sztuczne lodowisko w Brzesku.

Odpowiedź udzielona pani radnej Jadwidze Kramer.
Dotyczy  wniosku  Ochrona  wód  w  dorzeczu  rzeki  Dunajec  i  Uszwicy  poprzez 
uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej –  cały  czas  czekamy,  trwa  ocena  tych 
wniosków. Na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznej oceny w tej kwestii.

Odpowiedź udzielona Pani radnej Katarzynie Pacewicz Pyrek
Dotyczy problemów związanych z systemem ogrzewczym w szkole Podstawowej Nr 3 – 
w tym roku zostanie wymieniona stolarka okienna. Kaloryfery pojedyncze postaramy się w 
jakiś sposób udrożnić, jeżeli będzie to możliwe.

Odpowiedź udzielona pani radnej Marii Kądziołka.
Bardzo  serdecznie  podziękował  Pani  radnej  o  takie  podejście  do  sprawy,  jeśli  chodzi  o 
zwołanie w dniu dzisiejszym nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Nie zgadza się z wystąpieniem Pana radnego Pikuły. Należało w sposób właściwy dokonać 
korekty uchwały i w tym momencie musi wziąć w obronę pracowników Urzędu Miejskiego. 
Poprzez swoje wystąpienie Pan radny Pikuła obraził nie tylko Burmistrza, ale i wszystkich 
pracowników Urzędu. Tak nie można mówić i postępować.

Głos zabrali: 
Radna  Maria  Kądziołka -  Panie  radny  Pikuła  trochę  opamiętania.  Jeszcze  raz  Panu 
przypominam i informuję Pana, że pełnimy rolę służebną. Niech się Pan zastanowi nad swoim 
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zachowaniem i swoimi wystąpieniami. To staje się już nie do zniesienia. Nie dość, że Pan 
praktycznie w ogóle nie pracuje ani      w Radzie Miejskiej, ani w Komisjach, to tylko tworzy 
Pan na sesjach rady atmosferę nie do zniesienia, doprowadzając do kłótni. Przecież i tak nic 
Pan nie wnosi konstruktywnego, to niech pan radny nie przychodzi na sesję Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Góra poinformował, że boli go taka rzecz, że na sesjach Rady Miejskiej są 
kłótnie. Dlatego zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby zmobilizował i 
zdyscyplinował całą Radę Miejską do wystąpień na sesjach w rzeczach ważnych.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka udzielił  odpowiedzi  Panu  Sołtysowi  wsi 
Sterkowiec Józefowi Witek.
Dotyczy  podpisania  umowy  na  wywóz  odpadów  komunalnych –  każdy  mieszkaniec 
(gospodarstwo) ma obowiązek podpisać z danym podmiotem umowę na wywóz odpadów 
komunalnych. Ten sam obowiązek dotyczy podpisania umowy na wywóz odpadów ciekłych i 
podłączenia się do kanalizacji.
Zaprosił   na  Bal  Magistracki,  który  odbędzie  się  w  sobotę  24  stycznia  2009  roku  w 
Restauracji  Galicyjska.  Dochód  z  tego  balu  będzie  przeznaczony  na  wystrój  kościoła  w 
Brzesku.

Ad.  5
          Zamknięcie obrad sesji .
Po  wyczerpaniu  programu  sesji  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk 
zamknął  obrady  XXXVI  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  
w Brzesku.
Obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku trwały od godziny 1600  do 1650.

Protokołowała                                                    
     Inspektor 
Bogumiła Łanocha                                          
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